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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 

 «25» апрель  2019 ел                                                                                                   № 100 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы чикләрендә 

җирлекләр арасында гомуми файдаланудагы 

автомобиль транспортында пассажирлар 

йӛртүне оештыру тәртибе турында» 2016 

елның 12 апрелендәге 128 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

(03.11.2016 № 313,от 13.04.18 №84 карарлар 

редакциясендә) 

 

 Азнакай муниципаль районы халкының «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы нигезендә 

«Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир ӛсте 

электр транспортында пассажирлар һәм багажны даими йӛртүне оештыру һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында 

«2015 елның 13 июлендәге 220-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

пассажирлар йӛртү һәм транспорт хезмәте күрсәтүгә һәм халыкка хезмәт 

күрсәтүгә булган ихтыяҗын тәэмин итү максатларында, «Россия 

Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир ӛсте электр 

транспортында пассажирлар һәм багажны даими йӛртүне оештыру һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында «Федераль 

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

номерлы Татарстан Республикасы законы белән карар бирәм: 

       1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы чикләрендә җирлекләр арасында 

гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар йӛртүне 

оештыру тәртибе турында» 2016 елның 12 апрелендәге 128 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында (03.11.2016 № 313,от 13.04.18 №84 карарлар 

редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:       

  1.1 түбәндәге эчтәлекле унберенче абзац ӛстәргә:                     

   « - «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы чикләрендә 

җайга салынулы тарифлар буенча җирлекләр арасында гомуми файдаланудагы 

автомобиль транспортында даими пассажирлар йӛртүне гамәлгә ашыруга ачык 
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конкурс үткәрү тәртибе турында» Нигезләмә (8 нче кушымта); 

          - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы чикләрендә җайга 

салынулы тарифлар буенча җирлекләр арасында гомуми файдаланудагы 

автомобиль транспортында даими пассажирлар йӛртүне гамәлгә ашыру ӛчен 

ачык конкурс оештыручы - Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алу секторы; 

       - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы чикләрендә гомуми 

файдаланудагы автомобиль транспортында даими пассажирлар йӛртүне 

гамәлгә ашыручы орган-Азнакай муниципаль районының Бердәм комиссиясе (9 

нчы кушымта). 

1.2. 8 һәм 9 кушымталарны әлеге карарның 1 һәм 2 нче кушымталары 

нигезендә тулыландырырга. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

      3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары 

Р. Р. Ханнановка йӛкләргә. 
 

 

 

     Рәис                                                                             А.Х.Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына  

Кушымта №1 

                                 «____» _______ 2019 № _____ 

 

"Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы чикләрендә җайга салынулы 

тарифлар буенча җирлекләр арасында гомуми файдаланудагы автомобиль 

транспортында даими пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга ачык конкурс үткәрү 

тәртибе турында» 

Нигезләмә 

 

1.Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге нигезләмә Россия Федерациясе Конституциясе, "Россия Федерациясендә 

автомобиль транспорты һәм шәһәр җир ӛсте электр транспорты уставы" 2007 елның 8 

ноябрендәге 259-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә автомобиль 

транспортында һәм шәһәр җир ӛсте электр транспортында пассажирлар һәм багажны даими 

йӛртүне оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр 

кертү хакында» 2015 елның 13 июлендәге 220–ФЗ номерлы Федераль закон, "транспорт 

куркынычсызлыгы турында" 2007 елның 9 февралендәге 16-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендә эшләнгән.", "Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир 

ӛсте электр транспортында пассажирлар һәм багажны даими йӛртүне оештыру турында һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында" 2013 елның 5 

апрелендәге 107-ТРЗ номерлы Федераль законны, «Россия Федерациясендә автомобиль 

транспортында һәм шәһәр җир ӛсте электр транспортында пассажирлар һәм багаж ташуны 

оештыру турында «2015 елның 26 декабрендәге 107-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы,» автомобиль транспортында һәм шәһәр җир ӛсте электр транспортында 

пассажирлар "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турында" 44-ФЗ номерлы 

Федераль закон. 

1.2. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы чикләрендә 

җайга салынулы тарифлар буенча җирлекләр арасында гомуми файдаланудагы автомобиль 

транспортында даими пассажирлар йӛртүне гамәлгә ашыруга ачык конкурс үткәрү тәртибен 

билгели. 

                                2.Төп төшенчәләр һәм терминнар 

 

транспорт хезмәте күрсәтүне оештыручы – Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге; 

даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты - Азнакай муниципаль 

районы чикләрендә гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында даими рәвештә 

пассажирлар йӛртүнең муниципаль маршруты; 

автовокзал, автостанция-махсус билгеләнгән территорияләрдә урнаштырылган биналар, 

корылмалар комплексларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объектлары даими 

рәвештә пассажирлар йӛртүне һәм җиһазлар билгеләнгән таләпләргә туры килә торган 

җайланмалар вакытында пассажирларга һәм транспорт йӛртүчеләргә хезмәт күрсәтү ӛчен 

билгеләнгән; 

башлангыч тукталыш пункты-транспорт чарасын җибәрү вакыты буенча беренче 

тукталыш пункты, ул расписаниедә күрсәтелгән; 

соңгы тукталыш пункты-расписаниедә күрсәтелгән соңгы тукталыш пункты; 

транспорт чарасы төре - автобус; 

транспорт чараларының классы - озынлыгы ӛлешендә билгеле бер габаритлар белән 

характерлана торган транспорт чаралары тӛркеме (транспорт чараларының аеруча кече 



классы - 5 метрга кадәр озынлыкта, транспорт чараларының кече классы - 5 метрдан 7,5 

метрга кадәр озынлыкта, транспорт чараларының уртача классы - 7,5 метрдан алып 10 метрга 

кадәр озынлыкта, транспорт чараларының зур классы - 10 метрдан 16 метрга кадәр, 

транспорт чараларының аеруча зур классы-16 метрдан артык); 

рейс-башлангыч тукталыш пунктыннан соңгы тукталыш пунктына яки соңгы тукталыш 

пунктыннан башлангыч тукталыш пунктына даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты 

буенча транспорт чарасы юлы; 

вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам; 

җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә ташу - Россия Федерациясе 

субъектлары дәүләт хакимияте органнары яки җирле үзидарә органнары тарафыннан 

билгеләнгән тарифларны кулланып гамәлгә ашырыла торган һәм билгеләнгән тәртиптә 

расланган юлда йӛрү ӛчен барлык ташламалар бирү; 

даими пассажирлар йөртү маршруты картасы-әлеге маршрут буенча пассажирлар 

йӛртүне гамәлгә ашыру ӛчен файдалану рӛхсәт ителгән транспорт чарасы маршрутлары һәм 

даими пассажирлар йӛртү маршруты турында белешмәләр үз эченә алган документ; 

гадәттән тыш хәл-транспортның аерым тӛрләре эшен туктатып тору, автомобиль юллары 

яки ясалма юл корылмалары буенча транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү һәм 

транспорт инфраструктурасы объектлары эшчәнлеген даими яки туктатуга бәйле килеп туган 

хәл.; 

гади ширкәт килешүендә катнашучылар-әлеге Федераль законда каралган очракларда 

даими рәвештә пассажирлар йӛртүне гамәлгә ашыру ӛчен тӛзелгән гади ширкәт (уртак 

эшчәнлек турында шартнамә) шартнамәсе яклары булган юридик затлар һәм (яки) шәхси 

эшмәкәрләр; 

вәкаләтле гади ширкәт килешүендә катнашучы-гади ширкәт килешүендә катнашучы, ул 

үзенә бирелгән башка иптәшләре ышаныч кәгазе нигезендә яки гади иптәшлек килешүе 

нигезендә барлык иптәшләр исеменнән ӛченче затлар белән килешү тӛзергә вәкаләтле; 

даими пассажирлар йөртү маршруты паспорты - даими рәвештә пассажирлар йӛртү 

маршруты турында һәм әлеге маршрут буенча пассажирлар йӛртү турында белешмәләрне үз 

эченә алган документ; 

 даими йөртүләрне планлаштыру документы-даими рәвештә пассажирлар йӛртүне үстерү 

буенча чаралар исемлеген билгеләүче Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

норматив хокукый акты; 

 пассажирлар йөртү сыйфатына йогынты ясый торган транспорт чарасының 

характеристикалары-түбән идән, кондиционер, Инвалидлар арасыннан пассажирлар йӛртү 

ӛчен җиһазлар, электрон мәгълүмати табло, салонда һава температурасын контрольдә тоту 

системасы, юл йӛрү ӛчен акчасыз түләү системасы, газ-мотор ягулыгын куллану ӛчен 

җиһазлар һәм башка характеристикалар; 

муниципаль заказчы – Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты; 

маршрутта хәрәкәт графигы-хәрәкәтнең расланган расписаниесе буенча билгеләнгән 

маршрутта гомуми файдаланудагы бер транспорт белән рейсларны үтәү саны һәм 

эзлеклелеге; 

маршрут схемасы-Азнакай муниципаль районы чикләрендә гомуми файдаланудагы 

автомобиль транспортында даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты шартлы билгеләр 

белән маршрутның график сурәте; 

даими рәвештә пассажирлар йөртү - хәрәкәтнең билгеләнгән җәдвәле нигезендә 

билгеләнгән даими рәвештә гомуми файдаланудагы транспорт белән пассажирлар йӛртү ; 

билет - гражданның гомуми файдаланудагы транспорттан файдалану хокукын раслаучы һәм 

пассажирлар ташу шартнамәсен тӛзүне раслый торган бер тапкыр бирелә торган документ; 

даими рәвештә пассажирлар ташуның маршрут челтәре - транспорт хезмәте күрсәтүне 

оештыручының бердәм норматив-хокукый акты белән муниципаль маршрутлар реестры; 

пассажирлар әйләнеше-километрларда пассажирлар йӛртү күләмен чагылдыру күрсәткече 

(үлчәү берәмлеге пассажирлар-километр, ягъни 1 километр арага пассажирлар күчерү) һәм 

пассажирлар саны күрсәткече белән билгеләнә; транспорт тӛрләре, пассажирлар ташу, башка 

билгеләр буенча аерым исәпләнә; 

 пассажирлар агымы-маршрутның бер юнәлеше буенча пассажирлар хәрәкәте, ул туры 

юнәлештә һәм кире юнәлештә булырга мӛмкин; пассажирлар агымының характерлы 



үзенчәлеге-аларның тигезсезлеге, алар вакыт буенча үзгәрәләр (сәгатьләр, тәүлекләр, атна, ел 

фасыллары); 

ачык конкурс-ачык конкурс дигәндә конкурс аңлашыла, анда сатып алу турында мәгълүмат 

заказчы чикләнмәгән затлар даирәсенә мондый конкурсны үткәрү турында хәбәр итүнең 

бердәм мәгълүмати системасында урнаштыру юлы белән хәбәр ителә һәм сатып алулар 

катнашучыларына бердәм таләпләр куела; 

Конкурс документлары-сатып алулар катнашучыларына, сыйфатка, товарның техник һәм 

функциональ характеристикаларына, Эш, хезмәт күрсәтүләргә, эчтәлеккә, тапшыру формасы 

һәм тәртибенә, ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны ачу, карау һәм бәяләү, контракт 

тӛзү таләпләрен, шулай ук законнарда билгеләнгән башка таләпләрне үз эченә алган 

документлар; 

заказ бирүче - муниципаль заказ бирүче яисә "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин 

итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы 

турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 

ӛлеше нигезендә сатып алуларны гамәлгә ашыручы бюджет учреждениесе;  

сатып алулар секторы – җирле үзидарә органы, аңа "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу ӛлкәсендә контракт 

системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 26 

статьясында каралган вәкаләтләр йӛкләнгән"; 

 бердәм комиссия-конкурс җиңүчесе турында Карар кабул итү ӛчен формалаштырылган 

коллегиаль орган. Бердәм комиссия функциясенә ачык конкурста катнашуга гаризалар 

салынган конвертларны ачу, конкурста катнашучыларны сайлап алу, ачык конкурста 

катнашуга гаризаларны карау һәм бәяләү, конкурста җиңүчене билгеләү, ачык конкурста 

катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу беркетмәсен алып бару, ачык конкурста 

катнашуга гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсен алып бару керә; 

ачык конкурста катнашуга гариза (гариза) - Конкурс документлары таләпләре нигезендә 

сатып алуларда катнашучы тарафыннан әзерләнгән һәм тәкъдим ителгән документлар 

комплекты; 

сатып алу катнашучысы-контракт тӛзүгә дәгъва кылучы зат. Сатып алуның катнашучысы 

булып, аның оештыру-хокукый формасына, милек формасына, капиталның урнашу урынына 

һәм килеп чыгу урыннарына бәйсез теләсә кайсы юридик зат (алга таба - офшорная 

компания) яисә Россия Федерациясе Салым кодексының 284 статьясындагы 3 пунктының 1 

пунктчасы нигезендә расланган дәүләт яисә территория булган юридик заттан тыш) яисә 

теләсә кайсы физик зат булырга мӛмкин, шул исәптән шәхси эшмәкәр буларак теркәлгән; 

конкурста катнашучы-бердәм комиссия тарафыннан ачык конкурста катнашуга кертелгән 

сатып алу катнашучысы; 

бердәм мәгълүмат системасы - "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турында" 2013 

елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясындагы 3 ӛлешендә һәм 

мәгълүмат базаларында, мәгълүмати технологияләр һәм техник чаралар базаларында 

күрсәтелгән мәгълүмат җыелмасы, шулай ук "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтыннан файдаланып аны бирү 

www.zakupki.gov.ru (алга таба - рәсми сайт); 

уполномоченный представитель участника-физическое лицо, руководитель юридического 

лица, имеющего право действовать без доверенности на основании учредительных 

документов юридического лица, либо лицо, уполномоченное на осуществление действий от 

имени участника при проведении конкурса на основании доверенности, оформленной 

надлежащим образом и утвержденной; 

ачык конкурста катнашуга гариза - сатып алу катнашучысының Конкурс документлары 

белән билгеләнгән форма буенча конкурс һәм конкурс документларын үткәрү турында 

хәбәрдә күрсәтелгән шартларда ачык конкурста катнашу рӛхсәтен документлаштыру; 

конкурста җиңүче-конкурста катнашучы, ул конкурс документларында күрсәтелгән 

критерийлар нигезендә контрактны үтәүнең иң яхшы шартларын тәкъдим итте һәм ачык 

конкурста катнашу гаризасына аның беренче номеры бирелде; 

муниципаль контракт – муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен муниципаль заказчы 

исеменнән тӛзелгән шартнамә. 

 



3. Халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру өлкәсендә даими пассажирлар 

йөртүне оештыру вәкаләтләре 

 

   Даими рәвештә муниципаль маршрутларда даими рәвештә пассажирлар йӛртүне 

оештыру буенча оештыручы вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә: 

- транспорт ӛлкәсендә сәясәтне гамәлгә ашыру; 

- даими рәвештә пассажирлар ташуның муниципаль маршрутларын билгеләү, үзгәртү 

һәм юкка чыгару турында норматив-хокукый актлар проектын әзерләү; 

- муниципаль маршрутлар паспортын раслау ӛчен әзерлек; 

- пассажирлар һәм багаж йӛртү ӛчен транспорт чаралары хәрәкәте расписаниесен 

раслау һәм контрольдә тоту ӛчен әзерлек; 

- пассажирларга хезмәт күрсәтү буенча пассажирлар ташучыларның эшчәнлеген 

координацияләү; 

- үз вәкаләтләре чикләрендә пассажирлар йӛртүне гамәлгә ашыру буенча мәҗбүри 

таләпләрне үтәүне тикшереп торуны гамәлгә ашыру; 

- пассажирлар агымын тикшерү һәм гамәлдәге законнар нигезендә тизлекне нормага 

китерү буенча мониторинг үткәрү; 

- пассажирларның шикаятьләрен, мӛрәҗәгатьләрен һәм тәкъдимнәрен карау; 

-муниципаль маршрутларда пассажирларны даими йӛртү хокукына конкурс сайлап 

алуны үткәрү тәртибен җайга сала торган норматив-хокукый актлар эшләү; 

- ачык конкурсның техник биреме проектын эшләү; 

- муниципаль маршрутларда автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж ташу 

хезмәте күрсәтүгә иң чик тарифларны раслауга әзерлек. 

- даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты картасы муниципаль контрактның 

гамәлдә булу вакытына йӛк ташучыга бирә. 

 

4. Халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру өлкәсендә даими пассажирлар 

йөртүнең ачык конкурсын оештыручы вәкаләтләре 

 

   Даими рәвештә муниципаль маршрутларда даими рәвештә пассажирлар йӛртүне 

оештыру буенча оештыручы вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә: 

- Ачык конкурс үткәрү турында хәбәрнамә бастырып чыгару; 

- Ачык конкурста катнашу ӛчен дәгъвачылардан гаризалар кабул итү; 

- Конкурска документлар әзерләү; 

- Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар салынган конвертларны ачу һәм ачык 

конкурста катнашу ӛчен электрон документлар формасына керү мӛмкинлеген ачу; 

- Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар салынган конвертларны ачу протоколын 

тӛзү; 

- Конкурс нәтиҗәләрен чыгару. 

 

5. Җайга салынулы тарифлар буенча даими пассажирлар йөртүне оештыру 

 

1. Халык ӛчен транспорт хезмәтләреннән файдалана алуны тәэмин итү максатларында 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең 

муниципаль маршрутларын җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар 

йӛртүне гамәлгә ашыру ӛчен билгели. 

2. Җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүне гамәлгә 

ашыру дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе 

законнарында билгеләнгән тәртиптә, 13.07.2015 ел,№220 ФЗ Федераль закон нигезләмәләрен 

исәпкә алып, муниципаль контрактлар тӛзү юлы белән тәэмин ителә; 

3. Муниципаль контракт предметы муниципаль заказчы тарафыннан билгеләнгән 

таләпләр нигезендә җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүне 

гамәлгә ашыруга бәйле эшләрнең муниципаль контрактлары тӛзелгән юридик зат, 

индивидуаль эшкуар тарафыннан муниципаль контракт предметы булып тора. 

 



4. Муниципаль контракт муниципаль заказчы исеменнән бирелгән һәм даими рәвештә 

пассажирлар йӛртүнең барлык маршрутлары буенча пассажирлар йӛртү хокукын раслый 

торган билетлардан файдалануны күз алдында тотарга мӛмкин. 

5. Җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүне гамәлгә 

ашыруга бәйле эшләр сатып алу турында документлар йә муниципаль контракт (мондый 

эшләрне бердәнбер подрядчыдан сатып алган очракта) белән билгеләнергә мӛмкин: 

1) подрядчының пассажирларны һәм багажны заказ бирүчегә үзе алган түләүне күчерү 

яки аны үз карамагында калдыру бурычы; 

2) мондый эшләрне башкаруга чыгымнар ӛлешен каплау максатларында Россия 

Федерациясе субъектының норматив хокукый акты, муниципаль норматив хокукый акты 

нигезендә подрядчыга биреләчәк субсидияләр билгеләү һәм күләмнәре; 

3) контракт нигезендә үтәлергә тиешле эшләрнең фактта үтәлгән күләменнән чыгып, 

муниципаль контракт ӛчен түләү тәртибе, контрактта каралган эш берәмлеге бәясе буенча. 

6. Әгәр җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүне гамәлгә 

ашыруга бәйле эшләр сатып алу турында документация нигезендә йә муниципаль контракт 

нигезендә (мондый эшләрне бердәнбер подрядчыдан сатып алган очракта) пассажирлар һәм 

багажны йӛртү ӛчен түләү муниципаль заказчыга, муниципаль контрактның башлангыч 

(максималь) бәясе, бердәнбер подрядчы белән тӛзелә торган муниципаль контракт бәясе 

күрсәтелгән түләүне исәпкә алмыйча тӛзелә. 

7. Әгәр җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүне гамәлгә 

ашыруга бәйле эшләр сатып алу турында документлар яки муниципаль контракт (бердәнбер 

подрядчыдан мондый эшләрне сатып алган очракта) подрядчы тарафыннан мондый эшләрне 

башкаруга чыгымнар ӛлешен каплау максатларында, дәүләт яисә муниципаль контрактның 

башлангыч (максималь) бәясен, бердәнбер подрядчы белән тӛзелә торган дәүләт яки 

муниципаль контракт бәясе күрсәтелгән субсидияләрне исәпкә алып тӛзелә. 

8. Муниципаль заказ бирүче даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты картасы 

муниципаль контрактның гамәлдә булу вакытына бирә. 

 

6. Регуляр пассажирлар ташу маршруты картасын рәсмиләштерү, яңадан 

рәсмиләштерү тәртибе 

 

6.1. Маршрут картасы даими пассажирлар йӛртү рәсмиләштерелә бу бланке яки 

электрон карта формасында. 

6.2. Маршрут картасы Бланк даими пассажирлар йӛртү документ булып тора катгый 

хисап, защищенным нче ялгану. 

6.3. Даими пассажирлар йӛртү маршрутының бланкасы формасы һәм аны тутыру 

тәртибе транспорт ӛлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу 

функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан 

раслана. 

6.4. Даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты картасында түбәндәге мәгълүматлар 

күрсәтелә: 

1) даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты картасын биргән башкарма 

хакимиятнең вәкаләтле федераль органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма 

хакимиятенең вәкаләтле органы яисә җирле үзидарә вәкаләтле органы исеме; 

2) даими пассажирлар йӛртү маршруты карта хисап номеры; 

 

6.5. Регуляр пассажирлар ташу маршруты картасын рәсмиләштерү, яңадан 

рәсмиләштерү тәртибе 

6.5.1. Маршрут картасы даими пассажирлар йӛртү рәсмиләштерелә бу бланке яки 

электрон карта формасында. 

6.5.2. Маршрут картасы Бланк даими пассажирлар йӛртү документ булып тора катгый 

хисап, защищенным нче ялгану. 

6.5.3. Даими пассажирлар йӛртү маршрутының бланкасы формасы һәм аны тутыру 

тәртибе транспорт ӛлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу 

функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан 

раслана. 



6.5.4. Даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты картасында түбәндәге 

мәгълүматлар күрсәтелә: 

1) даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты картасын биргән башкарма 

хакимиятнең вәкаләтле федераль органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма 

хакимиятенең вәкаләтле органы яисә җирле үзидарә вәкаләтле органы исеме; 

2) даими пассажирлар йӛртү маршруты карта хисап номеры; 

3) даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршрутының теркәү номеры даими рәвештә 

пассажирлар йӛртү маршрутлары реестрында; 

4) даими пассажирлар йӛртү маршрутының тәртип номеры, ул әлеге маршрутны 

билгеләнгән башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы, Россия Федерациясе 

субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы яисә җирле үзидарәнең вәкаләтле 

органы тарафыннан билгеләнә; 

5) башлангыч тукталыш пункты һәм даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты 

буенча яисә башлангыч тукталыш пункты һәм әлеге маршрут буенча соңгы тукталыш 

пункты урнашкан җирлекләр яисә шәһәр округлары исемнәре рәвешендә даими рәвештә 

пассажирлар йӛртү маршруты исеме; 

6) әлеге маршрут буенча йӛртә торган салым түләүченең исеме, урыны (юридик зат 

ӛчен), фамилиясе, исеме, исеме һәм булса, атасының исеме, яшәү урыны (шәхси эшлекле 

ӛчен), идентификация номеры; 

7) вид транспортного средства и сыйныф транспортного средства; 

8) экологические характеристики транспортного средства; 

9) ел действия карты маршрута регулярный перевозок, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом она выдана на ограниченный ел; 

10) транспорт чараларының характеристикалары, әлеге маршрутка карата даими 

рәвештә пассажирлар йӛртү маршрутлары реестры белән каралган. 

6.5.5. Әгәр даими пассажирлар йӛртү маршруты картасы гади ширкәт килешүендә 

катнашучыларның берсенә бирелә икән, әлеге статьяның 4 ӛлешендәге 6 пунктында каралган 

белешмәләр гади ширкәт килешүенең һәр катнашучысына карата күрсәтелә. 

6.5.6. Юридик затка, шәхси эшмәкәргә яки гади ширкәт килешүендә 

катнашучыларның берсенә бирелгән даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты картасы 

гамәлдә булу срогы озайтылган очракта, транспорт чарасының класслы яисә 

характеристикасы билгеләнгән тәртиптә үзгәртелгән очракта, юридик зат үзгәртеп корылган, 

аның исемен үзгәртү, урнашу урынын үзгәртү, шулай ук Индивидуаль эшмәкәрнең яшәү 

урыны үзгәргән очракта яңадан рәсмиләштерелергә тиеш. 

6.5.7. Даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршруты картасын яңадан рәсмиләштерү 

әлеге карта бирелгән юридик затның, шәхси эшмәкәрнең яисә гади ширкәтнең тиешле 

гаризасы белән мӛрәҗәгать иткән кӛннән алып биш кӛн эчендә башкарма хакимиятнең 

вәкаләтле федераль органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең 

вәкаләтле органы яисә җирле үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан әлеге карта бирелгән 

шундый картаны яңадан рәсмиләштерү гамәлгә ашырыла. 

6.5.8. Гади ширкәт шартнамәсендә катнашучы юридик затка, индивидуаль эшмәкәргә 

бирелә торган даими пассажирлар йӛртү маршрутының карталары саны әлеге маршрутка 

карата даими рәвештә пассажирлар йӛртү маршрутлары реестры белән каралган һәр класслы 

транспорт чараларының максималь саныннан һәм даими пассажирлар йӛртү процессында 

транспорт чараларын алыштыру зарур булганда файдаланырга рӛхсәт ителгән һәр класслы 

транспорт чараларының резерв саныннан чыгып билгеләнә. 

6.5.9. Транспорт чараларының резерв саны Транспорт ӛлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү 

һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең 

федераль органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, даими пассажирлар йӛртү 

маршрутының озынлыгына һәм әлеге маршрутка карата каралган һәр класслы транспорт 

чараларының максималь санына бәйле рәвештә, транспорт чараларының һәр классына карата 

транспорт чараларының максималь санына бәйле рәвештә билгеләнә. 

6.5.10. Даими пассажирлар йӛртү маршруты карталарының гамәлдә булуы җайга 

салынулы тарифлар буенча пассажирлар йӛртүне даими гамәлгә ашыру ӛчен муниципаль 

контрактның гамәлдә булуы туктатылган кӛннән туктатыла. 

 



7. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары буенча йөртүгә 

җайга салынулы тарифлар билгеләү тәртибе 

 

7.1. Даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең муниципаль маршрутлары буенча йӛртүгә 

җайга салынулы тарифлар, әгәр Россия Федерациясенең әлеге субъекты законы белән 

башкача билгеләнмәгән булса, Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте органы 

тарафыннан билгеләнә. 

 

8. Даими паассажирлар өйртүнең төре үзгәрү  

 

8.1. Даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең муниципаль маршруты буенча гамәлгә 

ашырыла торган тӛрен үзгәртү, әгәр әлеге карар даими рәвештә пассажирлар йӛртүне 

планлаштыру документы белән каралган булса, рӛхсәт ителә. 

8.2. Даими рәвештә пассажирлар йӛртү тӛрен үзгәртү турында Карар кабул ителгән 

даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең муниципаль маршрутын билгеләгән Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы яисә җирле үзидарә 

вәкаләтле органы әлеге карар үз кӛченә кергән кӛнгә кадәр даими рәвештә пассажирлар 

йӛртүне гамәлгә ашыручы юридик зат, индивидуаль эшкуар, гади ширкәт шартнамәсендә 

катнашучы вәкаләтле затларга бу турыда хәбәр итәргә тиеш. 

8.3. Даими пассажирлар йӛртү тӛрен үзгәртү турында белешмәләр Россия Федерациясе 

субъектының закон яисә башка норматив хокукый акты белән билгеләнгән тәртиптә даими 

рәвештә пассажирлар йӛртү маршрутлары реестрларына, муниципаль норматив хокукый акт 

белән кертелә                                     

                                     9. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок 

 

9.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 

договора простого товарищества, с которыми заключен государственный или 

муниципальный контракт, по маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного 

самоуправления, заключившие данный муниципальный контракт ежеквартальные отчеты об 

осуществлении регулярных перевозок. 

9.2. Даими рәвештә пассажирлар йӛртүне гамәлгә ашыру турында квартал саен 

хисаплар формасы һәм әлеге хисапларны башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль 

органына җибәрү сроклары турында, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең 

вәкаләтле органына, җирле үзидарәнең вәкаләтле органына транспорт ӛлкәсендә дәүләт 

сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль 

башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә. 

 

10. Ачык конкурс үткәрү. 

10.1 ачык конкурс предметы булып Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

чикләрендә җайга салынулы тарифлар буенча җирлекләр арасында гомуми файдаланудагы 

автомобиль транспортында даими пассажирлар йӛртүне гамәлгә ашыруга бәйле хезмәтләр 

күрсәтү тора. 

Конкурс «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендәге 

44-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – Федераль закон), Россия Федерациясе Граждан 

кодексы, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, шулай ук Татарстан Республикасы һәм 

Азнакай муниципаль районының сатып алулар ӛлкәсендә мӛнәсәбәтләрне җайга салучы 

башка законнары нигезендә үткәрелә. 

Ачык конкурста җиңүче заказчы белән конкурс документларының барлык таләпләренә 

җавап бирә торган гариза шартларында контракт тӛзү хокукына ия булачак. 

Ачык конкурс предметы буенча ачык конкурста заказчы һәм җиңүче арасында хокукый 

мӛнәсәбәтләр контракт имзалаганнан соң барлыкка килә. 

Россия Федерациясе законнары белән җайга салынмаган ӛлешендә муниципаль контракт 

тӛзү хокукына ачык конкурс үткәрү Конкурс документлары белән җайга салына. 



10.2. Ачык конкурста теләсә кайсы юридик зат, аның оештыру-хокукый формасына, 

милек формасына, капиталның барлыкка килү урынына һәм барлыкка килү урынына бәйсез 

рәвештә, Россия Федерациясе Салым кодексының 284 статьясындагы 3 пунктының 1 

пунктчасы нигезендә расланган дәүләт яисә территория теркәлгән юридик заттан тыш, яисә 

Россия Федерациясе Салым кодексының 284 статьясындагы 3 пунктының 1 пунктчасы 

нигезендә Салым салуның ташламалы салым режимына һәм (яисә) финанс операцияләре 

(офшорная компания) уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмаган дәүләт һәм 

территорияләрнең шул исәптән шәхси эшмәкәр буларак теркәлгән. 

  Бердәм мәгълүмат системасында (алга таба - рәсми сайт) Конкурс документлары 

нигезләмәләренә кагылышлы барлык аңлатмалар, шулай ук конкурс документларына 

кертелгән барлык үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр басыла. 

  Конкурс документларына кертелгән барлык үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр тиешле гаризалар 

җибәргән һәм Конкурс документлары алган сатып алуларда катнашучыларга җибәрелә. 

  Бердәм мәгълүмат системасында Конкурс документлары комплектын күчереп алган һәм 

конкурс документларын алуга гариза җибәрмәгән сатып алуларда катнашучылар аңлатма, 

үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү рәсми сайтында барлыкка килүне мӛстәкыйль рәвештә 

күзәтеп торырга тиеш. Вәкаләтле орган мондый сатып алуларда катнашучылар тарафыннан 

конкурс документларына аңлатмалар, үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр алынмаган очракта 

йӛкләмәләр яисә җаваплылык тотмый. 

  Сатып алу катнашучысы конкурс документациясен, барлык инструкцияләрне, 

рәвешләрне, шартларны һәм спецификацияне дә кертеп, ӛйрәнергә тиеш. Конкурс 

документлары буенча таләп ителә торган тулы мәгълүматны тапшырмау, дӛрес булмаган 

мәгълүматларны тапшыру сатып алу катнашучысының гаризасын кире кагарга мӛмкин 

булган куркынычы булып тора. 

       Ачык конкурс үткәрү турындагы документларга һәм хәбәрнамәгә үзгәрешләр кертү 

тәртибе. Заказ бирүче, үз инициативасы буенча вәкаләтле орган яисә сатып алулар 

катнашучысы үтенече буенча ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар бирү вакыты беткәнче 

5 (биш) кӛннән дә соңга калмыйча конкурс документациясенә үзгәрешләр кертү турында 

Карар кабул итәргә хокуклы. 

  Сатып алу объектын үзгәртү, ачык конкурста катнашуга гаризалар белән тәэмин итү 

күләмен арттыру рӛхсәт ителми. 

  Конкурс документациясенә үзгәрешләр кертү турында Карар кабул ителгәннән соң бер 

кӛн эчендә мондый үзгәрешләр заказчы, вәкаләтле орган тарафыннан ачык конкурсны үткәрү 

турында хәбәр урнаштыру ӛчен билгеләнгән тәртиптә урнаштырыла һәм ике эш кӛне эчендә 

заказлы хатлар яки Конкурс документлары бирелгән барлык катнашучыларга электрон 

документлар рәвешендә җибәрелә. 

  Шул ук вакытта ачык конкурста катнашуга гаризалар бирү срогы, бердәм мәгълүмати 

системада мондый үзгәрешләр урнаштыру датасыннан башлап, ачык конкурста катнашуга 

гаризалар бирү вакыты тәмамланганчы, әлеге срок ун эш кӛненнән дә ким булмаска тиеш, 

моңа 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда каралган очраклардан 

тыш. Конкурс документациясенә мондый үзгәрешләр конкрет лотка карата кертелсә, ачык 

конкурста катнашуга гаризалар бирү срогы конкрет лотка карата озайтылырга тиеш. 

Теләсә нинди үзгәрешләр конкурс документациясенең аерылгысыз ӛлеше булып тора һәм 

аларга конкурс документларында булган барлык нигезләмәләр кагыла. 

Конкурс документлары комплектын алган вәкаләтле органның аңлатмалары, конкурс 

документларына үзгәрешләр барлыкка килүне мӛстәкыйль күзәтеп торырга тиеш. Заказ 

бирүче, вәкаләтле орган, мондый катнашучылар тарафыннан аңлатмалар, конкурс 

документларына үзгәрешләр алынмаган очракта йӛкләмәләр һәм җаваплылык тотмый. 

        Бердәм мәгълүмати системада ачык конкурсны үткәрү турында белдерү кәгазен 

урнаштырган вәкаләтле орган ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар бирү вакыты 

тәмамланырга биш кӛннән дә соңга калмыйча ачык конкурсны гамәлдән чыгарырга хокуклы. 

 Әлеге бүлектәге абзац нигезендә, тәэминатчыны (башкаручыны) билгеләмәсен 

гамәлдән чыгару срогы чыкканнан соң һәм контракт тӛзегәнче, заказчы, граждан законнары 

нигезендә бәхәссез кӛч барлыкка килгән очракта гына, товар җибәрүченең (башкаручының) 

билгеләмәсен гамәлдән чыгарырга хокуклы. 



 Тәэминатчыны (башкаручыны) билгеләүне гамәлдән чыгару турындагы карар 

вәкаләтле орган тарафыннан рәсми сайтта әлеге карар кабул ителгән кӛнне Бердәм 

мәгълүмати системада урнаштырыла, шулай ук гариза биргән сатып алуларда 

катнашучыларга (заказ бирүченең әлеге катнашучылар белән элемтәне гамәлгә ашыру ӛчен 

мәгълүматы булган очракта) тиз арада җиткерелә. Тәэмин итүче (башкаручының) 

билгеләмәсе аны Бердәм мәгълүмат системасында гамәлдән чыгару турында карар 

урнаштырганнан соң гамәлдән чыгарылган дип санала. 

 Ачык конкурсны гамәлдән чыгару турында хәбәр бердәм мәгълүмати системасында 

урнаштырганнан соң, вәкаләтле орган сатып алуда катнашучыларның гаризалары белән 

конвертларны ачып җибәрергә хокуклы түгел. 

 Тәэминатчыны (башкаручыны) билгеләмәсен юкка чыгарганда заказчы, сатып 

алуларда катнашучыларга заказчының намуссыз гамәлләре нәтиҗәсендә зыян килгән 

очраклардан тыш, гариза биргән сатып алуларда катнашучылар алдында җавап бирми. 

 Ачык конкурста катнашуга заявканы тәэмин итү сыйфатында кертелгән акчалар 

заказчы тарафыннан сатып алу катнашучысы счетына ачык конкурсны гамәлдән чыгару 

турында Карар кабул ителгән кӛннән алып биш эш кӛне эчендә кире кайтарыла. 

10.3. Конкурс документлары нигезләмәләрен аңлату. 

 Ачык конкурста катнашучы теләсә кайсы заказ бирүчегә, вәкаләтле органга Конкурс 

документлары нигезләмәләрен аңлату турында запрос җибәрергә хокуклы. 

 Күрсәтелгән запрос кергән кӛннән алып ике эш кӛне эчендә заказ бирүче, вәкаләтле 

орган язмача яисә электрон документ рәвешендә Конкурс документлары нигезләмәләрен 

аңлатуны, әгәр әлеге запрос заказ бирүчегә ачык конкурста катнашуга гаризалар бирү 

вакыты тәмамланганчы биш кӛннән дә соңга калмыйча җибәрелергә тиеш. 

Конкурс документлары нигезләмәләрен аңлату җибәргән кӛннән бер эш кӛне эчендә 

мондый аңлатмалар заказчы, вәкаләтле орган тарафыннан бердәм мәгълүмати системада 

урнаштырылырга тиеш. Конкурс документларындагы нигезләмәләрнең аңлатмалары аның 

асылын үзгәртергә тиеш түгел. 

10.4. Сатып алуларда катнашучыларга таләпләр. 

 Сатып алу катнашучысы бердәм таләпләргә туры килергә тиеш (2013 елның 5 

апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 31 статьясындагы 1 ӛлеше нигезендә), ә 

атап әйткәндә: 

- әгәр мондый таләпләр Конкурс документлары конкурсының мәгълүмат картасында 

каралган булса, хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы затларга Россия Федерациясе законнары 

нигезендә билгеләнгән таләпләргә туры килә; 

- сатып алу катнашучысын-юридик зат бетерми һәм Арбитраж судның сатып алу 

катнашучысын - юридик зат яки шәхси эшмәкәрне банкрот дип тану турында карарының 

булмавы һәм конкурс производствосы ачылу турында; 

- сатып алуда катнашучының эшчәнлеген Россия Федерациясе Административ хокук 

бозулар турында кодексында билгеләнгән тәртиптә туктатмау, сатып алуда катнашу ӛчен 

гариза бирү датасына; 

- сатып алуда катнашучыдан Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 

салымнар, җыемнар буенча недоимкалар, башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычлар булмау 

(салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

реструктурлаштырылган Россия Федерациясе законнары нигезендә отсрочка, кичектереп 

түләү, инвестиция салым кредиты бирелгән суммалардан тыш), салымнар һәм җыемнар 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендә түләтүгә ӛметсез дип танылган әлеге 

суммаларны түләү буенча мӛрәҗәгать итүченең вазыйфаларын башкару турында суд карары 

законлы кӛченә кергән карар буенча) узган календарь елында аның күләме сатып алу 

катнашучысы активларының баланс бәясенең егерме биш процентыннан артып киткән узган 

календарь елында, соңгы хисап чорында бухгалтерлык хисабы мәгълүматлары буенча, сатып 

алу катнашучысы активларының баланс бәясенең егерме биш процентыннан артып китә. 

Сатып алу катнашучысы билгеләнгән тәртиптә күрсәтелгән недоимкаларга, бурычларга 

шикаять бирү турында гариза бирелгән һәм башкаручыны билгеләүдә катнашу датасына 

мондый гариза буенча карар кабул ителмәгән очракта тиешле таләпләр дип санала; 



- сатып алуда катнашучыдан - физик зат яисә җитәкчедән, коллегиаль башкарма орган 

әгъзаларыннан, үзе башкаручы орган функцияләрен башкаручы заттан яисә юридик затның 

баш бухгалтерыннан-икътисад ӛлкәсендәге җинаятьләр ӛчен хӛкем ителгәнлек һәм (яки) 

Россия Федерациясе Җинаять кодексының 289, 290, 291, 291, 291.1 статьяларында каралган 

җинаятьнең булмавы (мондый хӛкем ителгәнлеге түләнгән яки бетерелгән затлардан тыш), 

шулай ук күрсәтелгән физик затларга карата җәза бирүдән мәхрүм итү рәвешендәге билгеле 

бер вазыйфалар яисә эшчәнлек белән гамәлгә ашырыла торган сатып алу объекты булып 

торган эшне башкару, хезмәтләр күрсәтү һәм дисквалификация рәвешендәге административ 

җәза бирү; 

- сатып алуларда катнашучы-сатып алуларда катнашуга гариза биргәнчегә кадәр ике ел 

дәвамында административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19.28 

статьясында каралган административ хокук бозулар ӛчен административ җаваплылыкка 

тартылмаган юридик зат; 

- әгәр контрактны үтәү белән бәйле рәвештә, заказчы мондый нәтиҗәләргә Хокук ала икән, 

сатып алуларда катнашучыларның, әгәр дә мондый таләпләр Конкурс документлары 

конкурсының мәгълүмати картасында каралган очракта, әдәбият яки сәнгать әсәрләрен 

булдыруга, үтәү, прокатны финанслауга яки милли фильм күрсәтүенә контрактлар тӛзү 

очракларыннан тыш, интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләренә махсус хокуклар белән ия 

булуы; 

- сатып алуларда катнашучы һәм заказчы арасында мәнфәгатьләр каршылыгының 

булмавы аңлашыла, алар арасында заказчы җитәкчесе, сатып алуларны гамәлгә ашыру 

буенча комиссия әгъзасы, заказчының контракт хезмәте җитәкчесе, контракт идарәчесе 

табышлы кулланучы, хуҗалык җәмгыятенең бердәнбер башкарма органы (директоры, 

генераль директоры, идарәче, Президент һәм башкалар), хуҗалык җәмгыятенең коллегиаль 

башкарма органы әгъзалары, хуҗалык җәмгыятенең җитәкчесе (директоры, генераль 

директоры, идарә итүче, Президенты һәм башкалар) белән бергә тора. (, сатып алуда 

катнашучы физик затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәр буларак теркәлгән юридик затлар 

белән) учреждениеләр яисә унитар предприятие яисә бүтән юридик затлар - сатып алуда 

катнашучылар йә якын туганнар (туры килүче һәм иңгән линия буенча туганнар (ата-аналар 

һәм балалар, бабайлар, әби-бабайлар һәм оныклары), тулы булмаган һәм тулы булмаган 

(уртак әтисе яки әнисе булган) Бертуган һәм сеңелләре), уллыкка алучылар яки уллыкка 

алынган затлар. Әлеге статьяның максатлары ӛчен отышлы кулланылучы булып хуҗалык 

җәмгыяте акцияләренең яисә хуҗалык җәмгыятенең устав капиталында ун проценттан артык 

ӛлештән торган турыдан-туры яисә турыдан-туры яисә турыдан-туры яисә турыдан-туры 

яисә турыдан-туры яисә турыдан-туры яисә турыдан-туры яисә турыдан-туры яисә турыдан-

туры яисә турыдан-туры (юридик зат аша яисә берничә юридик зат аша) дистәдән артык 

процент яки хуҗалык җәмгыятенең устав капиталында ун проценттан артык ӛлеш алган 

физик затлар аңлана; 

- сатып алу катнашучысы офшор компаниясе түгел; 

- сатып алуларда катнашучылардан Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән 

сатып алуларда катнашу ӛчен чикләүләр булмау. 

2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда каралган сатып алулар 

катнашучысы турында намуссыз тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) 

реестрында, шул исәптән сатып алулар катнашучысы - юридик затның бердәнбер башкарма 

органы функцияләрен башкаручы зат турында, әгәр мондый таләп Конкурс документациясе 

конкурсының мәгълүмат картасында билгеләнгән булса, коллегиаль башкарма орган 

әгъзалары турында мәгълүмат булмау. 

Сатып алуларда катнашучылар товарлар сатып алуны гамәлгә ашыру, эшләрне 

башкару, заказчылар ихтыяҗлары ӛчен хезмәт күрсәтү белән бәйле мӛнәсәбәтләрдә чыгыш 

ясарга хокуклы. Катнашучыларның вәкаләтләре граждан законнары нигезендә бирелгән һәм 

рәсмиләштерелгән ышанычнамә яки аның нотариаль расланган күчермәләре белән раслана. 

        2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә билгеләнә торган 

ӛстенлекләр. Әгәр заказчы җинаять-башкарма системасы учреждениеләре һәм 

предприятиеләренә, инвалидлар оешмаларына ӛстенлекләр билгеләсә, югарыда күрсәтелгән 

ӛстенлекләрне бирү турындагы мәгълүматлар Конкурс документлары конкурсының 

мәгълүмати картасында урын алган. 



        2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә билгеләнә торган 

чикләүләр. Әгәр заказчы, вәкаләтле орган сатып алуларда катнашучыларга карата 

чикләүләрне билгеләгән булса, чикләү турында мәгълүмат Конкурс документлары 

конкурсының мәгълүмати картасында күрсәтелгән. 

         Катнашучыларга дӛрес булмаган мәгълүмат бирү нәтиҗәләре. Катнашучыга конкурс 

документларында күрсәтелгән таләпләргә туры килүен билгеләү ӛчен дӛрес булмаган 

мәгълүмат бирү мондый катнашучының Бердәм комиссиясе тарафыннан аны үткәрүнең 

теләсә кайсы этабында ачык конкурста катнашудан баш тартуга сәбәп булып тора. 

10.5. Ачык конкурста катнашуга гариза әзерләү һәм бирү тәртибе 

      Гариза теле. 

Сатып алуда катнашучы әзерләгән гариза, бӛтен хәбәрчеләр һәм әлеге гаризага бәйле 

документлар рус телендә язылырга тиеш. 

Документация башка телдә язылган булырга мӛмкин,аңа тиешле бүлекләрне рус 

телендә нотариально заверенный күчерү ӛстәләчәк. 

Чит дәүләтләрнең компетентлы органнары тарафыннан Россия Федерациясе 

чикләреннән тыш чит ил хокуклары нормалары буенча билгеләнгән форма буенча тӛзелгән, 

тӛзелгән яки расланган документлар Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе белән 

башкасы билгеләнмәгән очракта, карау ӛчен бердәм комиссия тарафыннан кабул ителә. 

10.1. Ачык конкурста катнашу өчен гаризалар әзерләү һәм тутыру. 

-      Ачык конкурста катнашуга гаризалар конкурс документларында күрсәтелгән форма 

һәм тәртиптә, шулай ук ачык конкурс һәм конкурс документларын үткәрү турында 

хәбәрнамәдә күрсәтелгән вакыт чыкканчы һәм урында күрсәтелә. 

-    Ачык конкурста катнашуга гариза бирү датасы булып, ачык конкурс һәм конкурс 

документларын үткәрү турында хәбәрдә күрсәтелгән адрес буенча гариза керү датасы тора. 

-     Ачык конкурста катнашучылар ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган 

конвертларны ачу кӛнендә ачык конкурста катнашуга яисә ачык конкурста катнашуга 

гаризалар салынган конвертларны ачар алдыннан яисә ачык конкурста катнашуга гаризалар 

салынган конвертларны ачар алдыннан яисә һәр лотка карата бирелгән ачык конкурста 

катнашуга гаризалар салынган берничә лот буенча ачык конкурс уздырылган очракта гариза 

бирергә хокуклы. 

Ачык конкурста катнашуга гаризалар кабул итү ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар 

салынган конвертларны ачу вакыты җитү белән туктатыла. 

- Ачык конкурста катнашуга гаризалар бирү вакыты башлану датасы булып бердәм 

мәгълүмат системасында урнашу Кӛне тора www.zakupki.gov.ru ачык конкурс үткәрү 

турында хәбәр итү. 

- Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза почта элемтәсе аша җибәрелгән очракта, ачык 

конкурста катнашучы заказ бирүчегә, кирәкле срокларны үтәп, вәкаләтле органга мондый 

гариза кермәү куркынычы тудыра. 

- Конкурс документларында күрсәтелгән вакытка алынган ачык конкурста катнашуга 

гариза салынган һәр конверт заказчы, вәкаләтле орган тарафыннан теркәлә. Шул ук вакытта 

ачык конкурста катнашуга гариза салынган конвертны кабул итүдән һәм теркәүдән баш 

тарту (анда аның йӛзендә аның йӛзе турында мәгълүмат күрсәтелмәгән) һәм тиешле 

мәгълүмат бирү таләбе рӛхсәт ителми. 

- Гаризалар салынган конвертлар ачык конкурста катнашуга гаризалар теркәү журналында 

ачык конкурста катнашуга гаризалар кабул итү тәртибендә теркәлә. Конверт теркәү язмасын 

гаризаның теркәү номеры, керү датасы һәм вакыты, заказчының вазифаи затына, вәкаләтле 

органның имзасын тапшырган затның имзасын имзасы имзасы һәм расшифровкасын 

кертергә тиеш. 

- Ачык конкурста катнашуга гаризалар биргән ачык конкурста катнашучылар, заказ 

бирүче, вәкаләтле орган, махсуслаштырылган оешма, ачык конкурста катнашуга гаризалар 

салынган конвертларны ачканчы, мондый гаризаларда булган мәгълүматларның 

конфиденциальлеген тәэмин итәргә тиеш. Гаризалар салынган конвертларны саклый торган 

затлар мондый конвертларны һәм заявкаларны ачканнан соң зыян китерүгә юл куймый. 



- Ачык конкурста катнашучы заявка эчтәлеген ачканчы карарга мӛмкинлек бирми 

торган мӛһер конвертында ачык конкурста катнашу ӛчен язмача гариза бирә. 

- Шартлар һәм тәкъдимнәрне тасвирлаганда ачык конкурста катнашучы гамәлдәге 

норматив хокукый актлар таләпләренә туры китереп гомум кабул ителгән билгеләмәләрне 

һәм атамаларны кулланырга тиеш. 

- Ачык конкурста катнашучыларның гаризаларында булган мәгълүматлар ике тӛрле 

мәгънәдә аңлатуларга юл куймаска тиеш. 

- Ачык конкурста катнашу ӛчен язма рәвештә бирелгән барлык битләр да шундый 

гаризаның барлык битләрен үтәрлек һәм сыналган булырга тиеш. Ачык конкурста катнашу 

ӛчен гариза һәм мондый гаризаларның һәр тӛре үз составына кергән документлар 

елъязмасын үз эченә алырга, матбугат булганда (юридик зат ӛчен) ачык конкурста 

катнашучы яки ачык конкурста катнашучы затның мӛһере белән беркетелергә тиеш. Ачык 

конкурста катнашучы тарафыннан күрсәтелгән таләпләрне үтәү ачык конкурста катнашу 

ӛчен гариза составына кергән мәгълүмат һәм документлар ачык конкурста катнашучы 

исеменнән бирелгән һәм ул әлеге мәгълүматның һәм документларның чынлыгы һәм 

дӛреслеге ӛчен җавап бирә, дигәнне аңлата. Конвертта ачык конкурс (лотлар) исеме 

күрсәтелә, ул заявка бирелә торган ачык конкурс (лотлар) билгеләргә мӛмкинлек бирә. 

 Ачык конкурста катнашучыларның мондый заявкаларның һәм Томның 

барлык битләре дә пронумерланырга тиеш дигән таләпләрен тиешенчә үтәмәве ачык 

конкурста катнашудан баш тарту ӛчен нигез булып тормый. 

 - Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза составында тапшырыла торган 

документларның күчермәләренә тугрылык, таныклыкның башка формасы Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән очракта, вәкаләтле затның 

мӛһере (булганда) һәм имзасы белән расларга тәкъдим ителә. 

 - Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар һәм мондый гариза составына 

кергән документлар әзерләгәндә, факсимиль имзаны куллану мӛмкин түгел. 

- Ачык конкурста катнашуга гариза һәм аңа кушымталар составына керүче барлык 

документларны " документлар исемлеге»формасында күрсәтелгән тәртиптә урнаштырырга 

киңәш ителә. 

- Ачык конкурста катнашучылар тарафыннан ачык конкурста катнашу ӛчен гариза 

составында тәкъдим ителә торган барлык документлар да барлык пунктлар буенча 

тутырылырга тиеш. 

- Язма рәвештә бирелә торган ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган 

конвертларны бастырып чыгару һәм маркировкалау: 

1) ачык конкурста катнашучы заявка эчтәлеген ачканчы карарга мӛмкинлек бирми торган 

мӛһерләнгән конвертта ачык конкурста катнашу ӛчен заявка бирә; 

2)ачык конкурста катнашучы конвертта үзенең фирма исемен, почта адресын (юридик зат 

ӛчен) яисә фамилиясен, исемен, атасының исемен, яшәү урыны турында мәгълүматларны 

(физик зат ӛчен) күрсәтмәскә хокуклы); 

3) конверт конверт аның бӛтенлеген бозмыйча конвертны ачу мӛмкинлеген бетерми 

торган ысул белән мӛһерләнергә тиеш. 

4) әгәр конверт Конкурс документлары таләпләрен бозып язылган яисә маркирован 

булмаса, заказ бирүче, вәкаләтле орган, махсуслаштырылган оешма аны югалткан яисә 

вакытыннан алда ачкан очракта җаваплылыкка тартмый. 

5) ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар, аларга кушымталар, шулай ук ачык конкурста 

катнашу ӛчен гаризалар составына кергән аерым документлар, ачык конкурста катнашу ӛчен 

гаризалар, шулай ук соңга калып бирелгән ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар кире 

кайтарылмый. 

- Ачык конкурста катнашучы ачык конкурсның һәр фәненә карата ачык конкурста 

катнашу ӛчен конкурс документларында күрсәтелгән форма һәм тәртиптә, шулай ук ачык 

конкурс үткәрү турында хәбәрдә күрсәтелгән вакыт үткәнчегә кадәр бер генә гариза бирергә 

хокуклы. 

 



- Ачык конкурста катнашучы заявка эчтәлеген ачканчы карарга мӛмкинлек бирми торган 

мӛһер конвертында ачык конкурста катнашу ӛчен язмача гариза бирә. 

- Шартлар һәм тәкъдимнәрне тасвирлаганда ачык конкурста катнашучыларның гомум 

кабул ителгән билгеләмәләре һәм исемнәре гамәлдәге норматив документлар таләпләренә 

туры китереп кулланылырга тиеш. Ачык конкурста катнашучыларның ачык конкурста 

катнашуга гаризаларында булган мәгълүматлар ике тӛрле мәгънәдә аңлатуга юл куймаска 

тиеш. 

10.8. Ачык конкурста катнашу өчен заявканы үз эченә алырга тиеш: 

10.8.1. Ачык конкурста катнашу ӛчен шундый гариза биргән сатып алу катнашучысы 

турында мәгълүматлар һәм документлар: 

 а) катнашучы турында мәгълүматлар, урнашу урыны (юридик зат ӛчен), ачык конкурста 

катнашучының почта адресы, салым түләүченең идентификация номеры (булганда) гамәлгә 

куючылар, коллегиаль башкарма орган әгъзалары, конкурста катнашучының шәхси 

башкарма органы функцияләрен башкаручы зат, конкурста катнашучының фамилиясе, 

исеме, атасының исеме (булганда), паспорт мәгълүматлары, яшәү урыны (физик зат ӛчен), 

элемтә ӛчен телефон номеры; 

б) юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан ӛземтә яки нотариуста расланган 

мондый ӛземтә күчермәсе (юридик зат ӛчен), шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт 

реестрыннан ӛземтә яки нотариаль тәртиптә расланган мондый ӛземтә күчермәсе (шәхси 

эшмәкәр ӛчен), алар ачык конкурс үткәрү турында хәбәр итүнең бердәм мәгълүмати 

системасында урнашканчы алты ай алдан алынган, шәхесне раслаучы документлар 

күчермәләре (башка физик зат ӛчен), тиешле дәүләт законнары нигезендә (чит ил кешесе 

ӛчен) юридик затның яки физик затның дәүләт теркәве турындагы документларны рус 

теленә тәрҗемә итү); 

в) ачык конкурста катнашучы-юридик зат исеменнән гамәлләрне гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен раслаучы документ (физик затны вазыйфага билгеләү яки сайлау турында 

карар күчермәсе, аның нигезендә мондый физик зат ачык конкурста катнашучы исеменнән 

ышанычнамәсез (алга таба - җитәкче) эшләргә хокуклы. Ачык конкурста катнашучы 

исеменнән башка зат эшләсә, ачык конкурста катнашучы исеменнән ачык конкурста 

катнашучы исеменнән (матбугат булганда) һәм җитәкче (юридик зат ӛчен) яисә вәкаләтле зат 

тарафыннан имзаланган, яисә нотариаль тәртиптә күрсәтелгән ышаныч кәгазенең күчермәсен 

алырга тиеш. Күрсәтелгән ышанычнамә вәкаләтле зат тарафыннан имзаланган очракта, ачык 

конкурста катнашу гаризасында шулай ук мондый затның вәкаләтләрен раслаучы документ 

булырга тиеш; 

г) ачык конкурста катнашучының конкурс документларында заказчы тарафыннан 

билгеләнгән таләпләргә туры килүен раслаучы документлар, яисә мондый документларның 

күчермәләре, шулай ук ачык конкурста катнашучының 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль законның 31 статьясындагы 1 ӛлешенең 3 – 9 пунктлары нигезендә 

билгеләнгән таләпләргә туры килүен раслаучы документлар, шулай ук ачык конкурста 

катнашучының туры килүе турында декларация; 

д) ачык конкурста катнашучының оештыру документлары күчермәләре (юридик зат ӛчен); 

 е) эре алыш-биреш ясау ӛчен мондый карарның Россия Федерациясе законнарында, 

юридик затның гамәлгә кую документларында һәм товар белән тәэмин итү, эш башкару яки 

хезмәт күрсәтү ачык конкурста катнашучы ӛчен билгеләнгән очракта яисә эре алыш-биреш 

тӛзү яисә тӛзү турында карар күчермәсе, контрактны үтәүне тәэмин итү сыйфатында акча 

кертү, контрактның үтәлешен тәэмин итү буенча эре алыш-биреш булып тора; 

 ж) ачык конкурста катнашучы әлеге ӛстенлекләрне алу турында белдерсә, яисә мондый 

документларның күчермәләре, әгәр мондый ӛстенлек Конкурс документлары конкурсының 

мәгълүмат картасында билгеләнгән очракта, ӛстенлекләр алуга ачык конкурста 

катнашучыларның хокукын раслый торган документлар; 

з) 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 3 һәм 4 

ӛлешләре нигезендә кабул ителгән норматив хокукый актларда күрсәтелгән норматив 

хокукый актларның гамәленә кагыла торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 

очрагында яисә мондый документларның күчермәләре. Әлеге пунктчада каралган ачык 

конкурста катнашу ӛчен гаризада документлар яисә мондый документлар күчермәләре 

булмаганда, әлеге гариза гариза чит илдән яисә чит дәүләтләрдән килүче товарлар белән 

тәэмин итү, Эш, хезмәт күрсәтү турындагы тәкъдим булган гаризага тиңләштерелә, әгәр 



мондый тыюлар яисә чикләүләр Конкурс документлары конкурсының мәгълүмат картасында 

билгеләнгән булса; 

и) заказчы, Конкурс документлары конкурсының мәгълүмат картасында вәкаләтле орган 

тарафыннан 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 30 статьясындагы 

3 ӛлешендә каралган чикләүләрне билгеләү очрагында кече эшкуарлык субъектларына яисә 

социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга сатып алуларда катнашучының 

кемнеке турында декларация; 

10.8.2. Сатып алулар объектына карата Конкурс документлары таләпләре нигезендә 

рәсмиләштерелгән сатып алу катнашучысының тәкъдиме; 

10.8.3. Әгәр дә Россия Федерациясе законнары нигезендә мондый товарларга, эшләргә, 

хезмәт күрсәтүләргә таләпләр билгеләнгән булса (Россия Федерациясе законнары нигезендә 

мондый документлар товар белән бергә тапшырыла торган очраклардан тыш), мондый таләп 

Конкурс документлары конкурсының мәгълүмати картасында урнаштырылган очракта, 

товар, эш, хезмәт күрсәтүләрнең Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән 

таләпләргә туры килүен раслый торган документлар күчермәләре. 

10.8.4. 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 37 статьясындагы 2 

ӛлешендә каралган очракта, ачык конкурста катнашучының намуслылыгын раслаучы 

документлар. 

10.8.5. Ачык конкурста катнашучының билгеләнгән таләпләргә һәм ачык конкурста 

катнашуга рӛхсәт шартларына туры килүен раслаучы документлар, документлар 

күчермәләре яки мәгълүматлар: 

А) ачык конкурста катнашуга гариза бирүне тәэмин итүне раслый торган документлар 

(ачык конкурста катнашу ӛчен заявканы тәэмин итү сыйфатында акча күчерүне раслаучы 

түләү йӛкләмәсе яки әлеге түләү поручениесе күчермәсе яисә банк гарантиясе, заказчы 

тарафыннан 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 45 статьясы 

таләпләренә туры килә торган банк гарантиясе), әгәр заказчы тарафыннан ачык конкурста 

катнашуга гариза тәэмин итү турында таләп билгеләнгән булса. Күрсәтелгән документлар 

казна учреждениеләре тарафыннан тапшырылмый; 

б) сатып алу катнашучысының таләпкә, конкурс документларына туры килүен раслаучы 

документлар күчермәләре. 

10.8.6. Ачык конкурста катнашучының квалификациясе турында тәкъдим (тәкъдим итү 

характерына ия, тутыру түгел, шулай ук гариза бирү документация таләпләренә туры килми 

дип тану ӛчен нигез булып тормый): 

10.8.6.1. Сатып алу катнашучысы квалификациясен раслаучы документлар, шул исәптән 

контракт предметы белән бәйле эш тәҗрибәсе булу, сатып алу катнашучысының үз яки 

арендага алынган җитештерү егәрлекләре, хезмәт күрсәтү һәм эшлекле репутация ӛчен 

кирәкле технологик җиһазлар булу ӛлешендә матди-техник ресурслар белән тәэмин ителүе 

(алга таба - сатып алу катнашучылары квалификациясе). Сатып алуларда катнашучыларның 

квалификациясе сатып алу катнашучысы квалификациясен раслаучы документлар белән 

раслана. Күрсәтелгән документларның булмавы гаризаларны Конкурс документациясе 2013 

елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләренә туры килми дип тану ӛчен 

нигез булып тормый. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза составында тәкъдим ителгән документлар кире 

кайтарылмый. 

                              10.9. Гариза рәсмиләштерү һәм имзалау. 

10.9.1. Катнашучылар тарафыннан тәкъдим ителгән Барлык Документлар җитәкчеләр 

(вәкаләтле затлар) тарафыннан имзаланып, матбугат булганда (юридик зат ӛчен) тиешле 

басма белән беркетелергә тиеш (тапшырылган документларның барлык битләре нотариаль 

расланган күчерүдән тыш, вәкаләтле затлар тарафыннан парафиалаштырылырга (расланган) 

тиеш). Ачык конкурста катнашуга гариза биргән (яки ышаныч кәгазе буенча эшләүче затлар) 

парафицияләнгән затлардан тыш, тӛзәтүләр һәм тӛзәтүләр рӛхсәт ителми. Ышаныч кәгазе 

буенча эшләүче затлар гариза биргән очракта, ачык конкурста катнашуга шундый ышаныч 

кәгазе күчермәсе куелырга тиеш. Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза текстларны тӛгәл 

мӛһерләргә яки кара белән язылган булырга тиеш. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен язма рәвештә бирелгән барлык битләр да шундый 

гаризаның барлык битләрен дә үтергәннәр һәм пронумерованалар булырга тиеш. Ачык 



конкурста катнашу ӛчен гариза һәм мондый гаризаларның һәр тӛре үз составына кергән 

документлар елъязмасын үз эченә алырга, матбугат булганда (юридик зат ӛчен) ачык 

конкурста катнашучы яки ачык конкурста катнашучы затның мӛһере белән беркетелергә 

тиеш. Ачык конкурста катнашучы тарафыннан күрсәтелгән таләпләрне үтәү ачык конкурста 

катнашу ӛчен гариза составына кергән мәгълүмат һәм документлар ачык конкурста 

катнашучы исеменнән бирелгән һәм ул әлеге мәгълүматның һәм документларның чынлыгы 

һәм дӛреслеге ӛчен җавап бирә, дигәнне аңлата. Конвертта ачык конкурс (лотлар) исеме 

күрсәтелә, ул заявка бирелә торган ачык конкурс (лотлар) билгеләргә мӛмкинлек бирә. Шул 

ук вакытта ачык конкурста катнашучыларның мондый заявкаларның һәм Томның барлык 

битләре дә пронумерланырга тиеш дигән таләпләрен тиешенчә үтәмәве ачык конкурста 

катнашудан баш тарту ӛчен нигез булып тормый. 

    Документның күчермәсе гамәлдәге законнар таләпләренә туры китереп эшләнсә, 

тиешле расланган булып санала.  

 Факсимиләне куллану мӛмкин түгел. 

   Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза составында катнашучы барлык документлар да 

барлык пунктлар буенча тутырылырга тиеш. 

   Катнашучы ачык конкурста катнашу ӛчен язмача гариза бирә. 

   10.9.2. Ачык конкурста катнашу ӛчен кирәкле документлар тапшырганда катнашучы 

исеменнән гамәлләр башкаруга затның вәкаләтләрен раслау: 

    - Катнашучы юридик затның вәкаләтле вәкилләре (алга таба – юридик зат) булырга 

мӛмкин:  

 а) юридик зат җитәкчесе; 

 б) идарәче (юридик зат җитәкчесе-идарәче компания); 

    в) РФ Граждан законнары нигезендә бирелгән һәм рәсмиләштерелгән ышаныч 

нигезендә эш итүче зат (РФ ГК 185 статьясы); 

    г граждан законнары нигезендә бирелгән һәм рәсмиләштерелгән ышаныч кәгазе 

нигезендә эш итүче юридик затның филиал җитәкчесе яки вәкиллеге җитәкчесе (РФ ГК 185 

статьясы); 

д) РФ ГК 187 статьясы нигезендә, нотариаль расланган ышаныч нигезендә эшләүче зат. 

- Катнашучы шәхси эшмәкәрнең вәкаләтле вәкилләре булырга мӛмкин: 

 а) шәхси эшмәкәр; 

 б) РФ Граждан законнары нигезендә бирелгән һәм рәсмиләштерелгән ышаныч нигезендә 

эш итүче зат (РФ ГК 185 статьясы). 

- Юридик зат җитәкчесенең вәкаләтләрен раслаучы документлар булып тора: 

а) ачык конкурс үткәрү турында хәбәр итүнең бердәм мәгълүмати системасында 

урнашканчы алты айдан да иртәрәк алынган яисә нотариуста расланган мондый Ӛземтә 

күчермәсе; 

б) тиешле дәүләт законнары нигезендә – чит ил кешеләре ӛчен юридик затның дәүләт 

теркәве турындагы документларны рус теленә дӛрес итеп таныкланган күчерү; 

в) күчермәләре билгеләү турында яки сайлау турында карар йә турында боерык билгеләү 

физик зат вазыйфасына, аның нигезендә мондый физик зат хокуклы гамәлдә исеменнән 

катнашучы ышанычсыз; 

г) юридик затның оештыру документлары күчермәләре. Гамәлгә кую документларының 

катнашучы тарафыннан тәкъдим ителгән күчермәләре юридик зат җитәкчесе вазыйфасына 

сайлау (билгеләү) вакытына гамәлдә булырга тиеш. Юридик затның оештыру 

документларының күчермәләре юридик зат җитәкчесе вазыйфасына сайланганнан 

(билгеләнгәннән) вакытка һәм сайланганнан соң кертелгән барлык үзгәрешләр белән 

тапшырыла. Юридик затның оештыру документларына кертелгән үзгәрешләр дәүләт теркәве 

узарга һәм юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан (РФ ГК 52 статьясының 1 һәм 3 

ӛлешләре, «юридик затларны һәм индивидуаль эшкуарларны дәүләт теркәвенә алу турында " 

2001 елның 8 августындагы 129-ФЗ номерлы Федераль законның 17-19 статьялары) Ӛземтә 

күрсәтелергә тиеш. Юридик затларның гамәлгә кую документлары исемлеге граждан 

законнары белән билгеләнә. 



- Юридик зат җитәкчесенең вәкаләтләре түбәндәге шартлар булганда гына расланган дип 

санала: 

а) юридик зат җитәкчесе вәкаләтләрен раслау ӛчен барлык документлар да тулы күләмдә 

тәкъдим ителде һәм Россия Федерациясе законнары таләпләре һәм әлеге конкурс 

документлары нигезендә рәсмиләштерелде; 

б) гаризага кул куйган юридик зат җитәкчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

вазыйфасы турындагы мәгълүматлар гаризада тулысынча туры килә, юридик зат җитәкчесен 

сайлау (билгеләү) турындагы документ күчермәләре; 

в) гариза биргән юридик зат җитәкчесе, гамәлгә кую документлары нигезендә, вазыйфага 

сайлану (билгеләү) вакытына гамәлдә булган юридик зат исеменнән ышанычсыз эш итәргә 

хокуклы; 

г) гариза биргән юридик зат җитәкчесе вазыйфасына сайланган (билгеләнгән) вакытка 

гамәлдә булган оештыру документлары нигезендә юридик зат идарәсенең вәкаләтле органы 

итеп сайланган (билгеләнгән) ; 

д) юридик зат җитәкчесе гамәлгә кую документлары нигезендә, вазыйфага сайлану 

(билгеләү) вакытына гамәлдә булган вакытта һәм юридик зат җитәкчесен сайлау (билгеләү) 

турындагы документ нигезендә гариза (юридик зат җитәкчесенең вәкаләтләре срогы 

тәмамланмаган) имзаларга хокуклы була. 

- Юридик зат җитәкчесенең вәкаләтләре түбәндәге шартлар булганда гына расланган дип 

санала: 

а) юридик зат җитәкчесе вәкаләтләрен раслау ӛчен барлык документлар да тулы күләмдә 

тәкъдим ителде һәм Россия Федерациясе законнары таләпләре һәм әлеге конкурс 

документлары нигезендә рәсмиләштерелде; 

б) гаризага кул куйган юридик зат җитәкчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

вазыйфасы турындагы мәгълүматлар гаризада тулысынча туры килә, юридик зат җитәкчесен 

сайлау (билгеләү) турындагы документ күчермәләре; 

б) гаризага кул куйган юридик зат җитәкчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

вазыйфасы турындагы мәгълүматлар гаризада тулысынча туры килә, юридик зат җитәкчесен 

сайлау (билгеләү) турындагы документ күчермәләре; 

г) гариза биргән юридик зат җитәкчесе вазыйфасына сайланган (билгеләнгән) вакытка 

гамәлдә булган оештыру документлары нигезендә юридик зат идарәсенең вәкаләтле органы 

итеп сайланган (билгеләнгән) ; 

д) юридик зат җитәкчесе гамәлгә кую документлары нигезендә, вазыйфага сайлану 

(билгеләү) вакытына гамәлдә булган вакытта һәм юридик зат җитәкчесен сайлау (билгеләү) 

турындагы документ нигезендә гариза (юридик зат җитәкчесенең вәкаләтләре срогы 

тәмамланмаган) имзаларга хокуклы була. 

- Затның вәкаләтләрен раслаучы документлар, ышаныч кәгазе нигезендә, юридик зат 

исеменнән эш итәргә кирәк: 

а) ачык конкурс үткәрү турында хәбәр итүнең бердәм мәгълүмати системасында 

урнашканчы алты айдан да иртәрәк алынган яисә нотариуста расланган мондый Ӛземтә 

күчермәсе; 

б) тиешле дәүләт законнары нигезендә – чит ил кешеләре ӛчен юридик затның дәүләт 

теркәве турындагы документларны рус теленә дӛрес итеп таныкланган күчерү; 

в) юридик зат җитәкчесен сайлау (билгеләү) турында документ күчермәсе; 

г) граждан законнары нигезендә бирелгән һәм рәсмиләштерелгән юридик зат вәкиленең 

ышаныч кәгазе (РФ ГК 185 статьясы); 

д) катнашучы юридик затның оештыру документлары күчермәсе.  

- Катнашучы юридик зат вәкиленең вәкаләтләре түбәндәге шартлар булганда гына 

расланган дип санала: 

а) катнашучы юридик зат вәкиленең вәкаләтләрен раслау ӛчен барлык документлар да 

тулы күләмдә тәкъдим ителде һәм Россия Федерациясе законнары таләпләре һәм әлеге 

конкурс документлары нигезендә рәсмиләштерелде; 



б) тәкъдим ителгән ышаныч тулы күләмдә аның эчтәлеге һәм закон һәм граждан 

законнары белән билгеләнгән бизәлеше таләпләренә туры килә; 

в) ышаныч кәгазенә кул куйган юридик зат җитәкчесенең фамилиясе, исеме, әтисенең 

исеме, вазыйфасы турындагы мәгълүматлар тулысынча ышаныч кәгазенә, юридик затларның 

бердәм дәүләт реестрыннан ӛземтә (юридик затның тиешле дәүләт законнары нигезендә 

дәүләт теркәве турындагы документлар) һәм юридик зат җитәкчесен сайлау (билгеләү) 

турындагы документ күчермәләре туры килә; 

г) ышаныч кәгазенә кул куйган юридик зат җитәкчесе юридик затның гамәлгә кую 

документлары нигезендә вазыйфага сайланып (билгеләнгәндә) гамәлдә булган юридик 

затның вәкаләтле органы итеп сайланган (билгеләнгән) ; 

д) юридик зат җитәкчесе гамәлгә кую документлары нигезендә, вазыйфага сайлану 

(билгеләү) вакытына гамәлдә булган вакытта һәм юридик зат җитәкчесен сайлау (билгеләү) 

турындагы документ нигезендә катнашучы исеменнән эш итү вәкаләтенә ия булды (юридик 

зат җитәкчесенең вәкаләтләре срогы тәмамланмады). 

-Филиал җитәкчесе яки юридик зат вәкиллегенең вәкаләтләрен раслаучы документлар 

юридик зат исеменнән эш итәргә тиеш: 

а) ачык конкурс үткәрү турында хәбәр итүнең бердәм мәгълүмати системасында 

урнашканчы алты айдан да иртәрәк алынган яисә нотариуста расланган мондый Ӛземтә 

күчермәсе; 

б) тиешле дәүләт законнары нигезендә юридик затның дәүләт теркәве турындагы 

документларны рус теленә дӛрес итеп таныкланган күчерү; 

в) филиал яки вәкиллеккә күрсәтелүче юридик затның оештыру документлары күчермәсе 

(РФ ГК 52 статьясының 1 һәм 3 ӛлешләре) гаризаны имзалады (РФ ГК 55 статьясының 3 

ӛлеше); 

г) катнашучы юридик зат җитәкчесе вазыйфасына сайлау (билгеләү) турындагы документ 

күчермәсе; 

д) граждан законнары нигезендә бирелгән һәм рәсмиләштерелгән ышанычнамә (Россия 

Федерациясе ГК 185 статьясы) (Россия Федерациясе ГК). 

- Филиал җитәкчесе яки катнашучы юридик зат вәкиллегенең катнашучы исеменнән 

гамәлләр башкаруга вәкаләтләре бер үк вакытта түбәндәге шартлар булганда гына расланган 

дип санала: 

А) филиал җитәкчесе яки катнашучы юридик зат вәкиллегенең вәкаләтләрен раслау ӛчен 

барлык документлар да тулы күләмдә тәкъдим ителгән һәм Россия Федерациясе законнары 

таләпләре һәм әлеге конкурс документлары нигезендә рәсмиләштерелгән; 

б) тәкъдим ителгән ышаныч тулы күләмдә аның эчтәлеге һәм закон һәм граждан 

законнары белән билгеләнгән бизәлеше таләпләренә туры килә; 

в) филиал җитәкчесе яки юридик зат вәкиллегенең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, 

вазыйфасы турындагы мәгълүматлар гаризада һәм тапшырылган ышанычнамәгә тулысынча 

туры килә; 

г) ышаныч кәгазенә кул куйган юридик зат җитәкчесенең фамилиясе, исеме, атасының 

исеме, вазыйфасы турындагы мәгълүматлар тулысынча ышаныч кәгазенә, юридик затларның 

бердәм дәүләт реестрыннан ӛземтә (юридик затның тиешле дәүләт законнары нигезендә 

дәүләт теркәве турындагы документлар) һәм юридик зат җитәкчесен сайлау 

(билгеләү)турындагы документ күчермәләре туры килә; 

д) гамәлгә кую документлары нигезендә, вазыйфага сайлану (билгеләү) вакытына гамәлдә 

булган ышанычнамәне имзалаган юридик зат җитәкчесе юридик зат исеменнән ышанычсыз 

эш итәргә хокуклы; 

е) ышаныч кәгазенә кул куйган юридик зат җитәкчесе юридик затның гамәлгә кую 

документларына туры китереп сайланган (билгеләнгән) вакытта гамәлдә булган юридик 

затның вәкаләтле органы итеп сайланган (билгеләнгән) ; 

ж) юридик зат җитәкчесе гамәлгә кую документлары нигезендә, вазыйфага сайлану 

(билгеләү) вакытына гамәлдә булган вакытта һәм юридик зат җитәкчесен сайлау (билгеләү) 

турындагы документ нигезендә катнашучы исеменнән эш итү вәкаләтенә ия булды (юридик 

зат җитәкчесенең вәкаләтләре срогы тәмамланмады). 



- Алдынгылыкның нотариаль расланган ышаныч кәгазе нигезендә эш итүче затның 

вәкаләтләрен раслаучы документлар булып тора: 

а) ачык конкурс үткәрү турында хәбәр итүнең бердәм мәгълүмати системасында 

урнашканчы алты айдан да иртәрәк алынган яисә нотариуста расланган мондый Ӛземтә 

күчермәсе; 

б) тиешле дәүләт законнары нигезендә – чит ил кешеләре ӛчен юридик затның дәүләт 

теркәве турындагы документларны рус теленә дӛрес итеп таныкланган күчерү; 

в) катнашучы юридик затның оештыру документлары күчермәсе; 

г) катнашучы юридик зат җитәкчесе вазыйфасына сайлау (билгеләү) турындагы документ 

күчермәсе; 

д) РФ ГК 187 статьясы нигезендә, юридик затның филиалы (вәкиллеге) җитәкчесе яисә 

юридик затның вәкаләтле җитәкчесе тарафыннан имзаланган, тәртиптә алдынгыларның 

нотариаль расланган ышанычнамәсе; 

е) граждан законнары нигезендә бирелгән һәм рәсмиләштерелгән ышаныч кәгазе яки 

филиал (вәкиллек) җитәкчесе яки алдынгылыкны тәртиптә ышаныч кәгазе биргән башка 

затка бирелгән ышаныч кәгазенең нотариаль расланган күчермәсе. 

- Катнашучы шәхси эшмәкәрнең вәкаләтләрен раслаучы документлар булып тора: 

а) ачык конкурс үткәрү турында хәбәр итүнең бердәм мәгълүмати системасында 

урнашканчы алты айдан да иртәрәк алынган яки нотариуста расланган мондый Ӛземтә 

күчермәсе; 

б) тиешле дәүләт законнары нигезендә юридик затның яки физик затның дәүләт теркәве 

турындагы документларны рус теленә тәрҗемә итү. 

- Шәхси эшмәкәр-катнашучы вәкаләтләре түбәндәге шартлар бер үк вакытта булганда 

гына расланган дип санала: 

а) катнашучы шәхси эшмәкәр вәкаләтләрен раслау ӛчен барлык документлар да тулы 

күләмдә тәкъдим ителгән һәм Россия Федерациясе законнары таләпләре һәм әлеге конкурс 

документлары нигезендә рәсмиләштерелгән; 

б) индивидуаль эшкуар-катнашучы фамилиясе, исеме, әтисенең исеме турында 

белешмәләр шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан гариза һәм ӛземтә яки мондый 

күчермәнең нотариаль расланган күчермәләре (тиешле дәүләт законы нигезендә индивидуаль 

эшкуар буларак рус теленә тәрҗемә ителгән юридик затның яки физик затның дәүләт теркәве 

турындагы документларның рус теленә тиешле дәүләт теркәвенә алу турындагы 

документларга тиешле дәүләт законы нигезендә тиешле дәүләт теркәве турындагы 

документларның тиешле рәвешкә туры килә) тулысынча туры килә. 

- Шәхси эшмәкәр вәкиле-катнашучы шәхси эшмәкәр кул куйган ышаныч кәгазе нигезендә 

эш итүче катнашучының вәкаләтләрен раслый торган документлар булып түбәндәгеләр тора: 

а) ачык конкурс үткәрү турында белдерү бердәм мәгълүмат системасында урнашканчы 

алты айдан да иртәрәк алынган яки нотариуста расланган мондый Ӛземтә күчермәсе (әгәр 

ышаныч кәгазе шәхси эшкуар-катнашучы тарафыннан имзаланган булса )); 

б) тиешле дәүләт законнары нигезендә юридик зат яки физик затны дәүләт теркәве 

турындагы документларны рус теленә тиешле дәүләт теркәве турындагы документларны 

(әгәр ышаныч кәгазенә чит ил кешесе имза салган булса); 

в) граждан законнары нигезендә бирелгән һәм рәсмиләштерелгән ышаныч кәгазе (РФ ГК 

185 статьясы). 

- Ышаныч кәгазе нигезендә эш итүче индивидуаль эшкуар вәкиленең вәкаләтләре 

түбәндәге шартлар бер үк вакытта булганда гына расланган дип санала: 

а) ышаныч кәгазе нигезендә эш итүче индивидуаль эшкуар вәкиленең вәкаләтләрен раслау 

ӛчен барлык документлар тулы күләмдә тәкъдим ителде һәм Россия Федерациясе законнары 

таләпләре һәм әлеге конкурс документлары нигезендә рәсмиләштерелде; 

 б) тәкъдим ителгән ышаныч тулы күләмдә Закон һәм граждан законнарында билгеләнгән 

тәртиптә аны рәсмиләштерү һәм карап тотуга карата таләпләргә туры килә; 



в) гариза имзалаган шәхси эшмәкәр вәкиленең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме 

турындагы мәгълүматлар гаризага тулысынча туры килә һәм тапшырылган ышанычнамәгә 

тулысынча туры килә; 

г) ышаныч кәгазенә кул куйган индивидуаль эшкуарның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме 

турында мәгълүматлар тулысынча шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан 

ышанычлы һәм ӛземтә яки мондый күчермәнең нотариаль расланган күчермәләре (тиешле 

дәүләт законнары нигезендә юридик затның яки физик затның дәүләт теркәве турындагы 

документларның рус теленә тәрҗемә ителгән күчермәләре) тулысынча туры килә. 

10.10. Ачык конкурста катнашу өчен чыгымнар. 

Контракт тӛзүгә дәгъва кылучы зат ачык конкурста катнашуга гаризалар әзерләү һәм бирү 

белән бәйле барлык чыгымнарны да үз ӛстенә ала. Вәкаләтле орган һәм заказ бирүче ачык 

конкурсны үткәрү характерына һәм нәтиҗәләренә бәйсез рәвештә, мондый чыгымнар ӛчен 

бернинди очракларда да җавап бирми һәм җаваплы түгел. 

Ачык конкурста катнашуга гариза биргәндә исәпкә алынмаган һәм андый катнашучы 

тәкъдим иткән контракт бәясенә (лотның бәясе) кертелмәгән сатып алу катнашучысының 

чыгымнары заказчы тарафыннан кире кайтарылмый. 

10.11. Гаризалар бирү вакыты һәм урыны. 

  Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар бирү вакыты башлану датасы булып ачык 

конкурс үткәрү турында хәбәр итүнең бердәм мәгълүмати системасында урнаштырылу Кӛне 

тора. 

 Ачык конкурста катнашуга гаризалар кабул итү ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар 

салынган конвертларны ачу вакыты җитү белән туктатыла.  

 Конкурс документларында күрсәтелгән срокка кергән ачык конкурста катнашу ӛчен һәр 

гариза вәкаләтле орган, махсуслаштырылган оешма тарафыннан теркәлә. 

10.12. Ачык конкурста катнашу өчен гаризага үзгәрешләр кертү тәртибе. 

Сатып алулар катнашучысы ачык конкурста катнашуга бирелгән гаризаны Конкурс 

документлары белән билгеләнгән вакыт үткәнчегә кадәр (шул исәптән ӛстәмә документлар 

тапшырырга), сатып алуда катнашучының үзе инициативасы буенча конкурс 

документларында күрсәтелгән тәртиптә һәм форма буенча үзгәртергә хокуклы. 

Гаризага үзгәрешләр бирелгән гаризаны тулыландыручы документлар булып тора. 

Гаризага үзгәрешләр составында бирелгән документлар гаризаның бер ӛлеше булып тора. 

Шуңа бәйле рәвештә сатып алу турындагы документ таләпләре нигезендә гаризага 

үзгәрешләр кертү вакытында яңадан тулы документлар комплекты бирү зарурлыгы юк. 

Гаризадагы үзгәрешләр берничә биттә (бит) булса, бу очракта Гаризага үзгәрешләр 

үтәлеп һәм пронумеровланырга тиеш, алар составына керүче документларны үз эченә 

алырга, сатып алу катнашучысы мӛһере белән беркетелергә (матбугаты булганда) (юридик 

зат ӛчен) һәм сатып алу катнашучысы яки ачык конкурста вәкаләтле зат тарафыннан 

имзаланган булырга тиеш. Үзгәрешләр салынган конвертта ачык конкурс (лота) исеме 

күрсәтелә, ул заявка бирелә торган конкурста катнашу ӛчен конверт «ачык конкурста 

катнашуга гариза Үзгәртү» дип аталырга һәм гаризалар салынган конвертлар ачылганчы 

адресатка тәкъдим ителергә тиеш. 

Күрсәтелгән таләпләрне сатып алу катнашучысы тарафыннан үтәү гаризага кертелгән 

тиешле мәгълүмат һәм документлар ачык конкурста катнашучы исеменнән бирелгән һәм ул 

әлеге мәгълүматның һәм документларның чынлыгын һәм дӛреслеген тәэмин иткән ӛчен 

җавап бирә, дигәнне аңлата. 

       Ачык конкурста катнашу ӛчен заявкаларны кире алу тәртибе һәм вакыты, ачык 

конкурста катнашу ӛчен заявкаларны кире кайтару тәртибе (шул исәптән әлеге гаризалар 

бирү вакыты тәмамланганнан соң кергән), бу гаризаларга үзгәрешләр кертү тәртибе. 

Ачык конкурста катнашучы бирелгән гаризаны ачык конкурста катнашу ӛчен язма 

рәвештә яисә электрон документ формасында алырга хокуклы, вәкаләтле органга ачык 

конкурста катнашуга гаризалар бирү вакыты чыкканчы ачык конкурста катнашуга гариза алу 

турында хәбәрнамә җибәрергә хокуклы. 

 Ачык конкурста катнашучы бер үк лотка карата ачык конкурста катнашу ӛчен ике 

һәм аннан да күбрәк гариза бирү очрагы ачыкланган очракта, элек әлеге катнашучы 



тарафыннан ачык конкурста катнашуга бирелгән гаризаларның кире алынмаган булса, бер үк 

лотка карата бирелгән барлык гаризалар да каралмый һәм кире кайтарыла. 

Ачык конкурста катнашуга гаризалар бирү вакыты чыкканнан соң килгән гаризалы 

Конверт ачылмый һәм мондый гариза белән конвертта аның йӛзе, шул исәптән почта адресы 

күрсәтелгән очракта, мондый гариза кергән кӛннән бер эш кӛне эчендә кире кайтарыла. 

      Ачык конкурста катнашуга гаризаны тәэмин итү сыйфатында акча кертү тәртибе, 

шулай ук банк гарантиясе шартлары. 

Әлеге бүлек гаризаларны тәэмин итү конкурс документларының мәгълүмати картасы 

белән урнаштырылган очракта кулланыла. 

        Ачык конкурста катнашу ӛчен заявканы тәэмин итү таләбе ачык конкурста 

катнашучыларның барысына да тигез дәрәҗәдә кагыла, алар тарафыннан ачык конкурста 

катнашуга бирелгән заявкаларны тәэмин итә торган казна учреждениеләреннән тыш. 

        Ачык конкурста катнашу ӛчен заявканы тәэмин итү сатып алуларда 

катнашучыларга акчалата чаралар яисә банк гарантиясе рәвешендә бирелергә мӛмкин. Ачык 

конкурста катнашу ӛчен заявканы тәэмин итү ысулын сайлау ачык конкурста катнаша. 

Ачык конкурста катнашуга гариза бирү турында Карар кабул ителгән очракта, ачык 

конкурста катнашучы акча кертү юлы белән акча средстволарын заказчы счетына күчерә, 

акча кертү ӛчен банк реквизитлары Конкурс документлары конкурсының мәгълүмати 

картасына күрсәтелә. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен заявканы тәэмин итү күләме Конкурс документлары 

конкурсының мәгълүмати картасы билгеләнә. 

"Түләү поручениесендә «түләү билгеләү» ӛлешендә сатып алу номерын, аның 

атамасын һәм лотның номерын күрсәтергә кирәк. 

Заявканы тәэмин итү валютасы-россия сум. 

Акчаларны гариза белән тәэмин итү сыйфатында күчерү турында түләү документы 

реквизитлары Конкурс документлары конкурсының мәгълүмат картасы нигезендә акча 

күчерү ӛчен счет реквизитларына туры килергә тиеш. 

 Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны тәэмин итү күләме Конкурс 

документлары конкурсының мәгълүмат картасы нигезендә гаризаларны тулы күләмдә 

тәэмин итү күләменә туры килергә тиеш. 

Заявканы тәэмин итүне кертүне раслаучы Документ һәр лотка аерым тәкъдим 

ителергә тиеш. Ачык конкурста катнашучы гариза составында ачык конкурста катнашуга 

заявканы тәэмин итү сыйфатында акча кертүне раслаучы документлар тәкъдим ителгән 

очракта һәм гаризаларны карау һәм бәяләү датасына кадәр акча средстволары заказчы 

тарафыннан конкурс документларына кертелмәгән булса, анда Россия Федерациясе 

законнары нигезендә заказ бирүчегә кергән акчалар белән операцияләр исәпкә алына, 

мондый катнашучы гариза белән тәэмин итүне тапшырмаган дип таныла. 

Гариза белән тәэмин итү гаризаны тәэмин итүне кертүне раслаучы документта 

күрсәтелгән счетка кире кайтарыла. 

  Ачык конкурста катнашуга заявканы тәэмин итү сыйфатында кертелгән акчалар ачык 

конкурс уздырганда ачык конкурста катнашучы счетына киләсе очракларның берсе килеп 

җиткән кӛннән биш эш кӛне эчендә кире кайтарыла: 

1) ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсенә кул кую. 

Шул ук вакытта кире кайтару ачык конкурста катнашучыларның барлык акчаларына карата 

гамәлгә ашырыла, моңа ачык конкурс җиңүчесеннән тыш, мондый акчалар контракт 

тӛзелгән очракта кире кайтарыла; 

2) оешма (подрядчы, башкаручы) билгеләмәсен гамәлдән чыгару); 

3) сатып алу катнашучысы гаризасын кире кагу; 

4) сатып алу катнашучысының гаризасын кире алу гариза бирү вакыты 

тәмамланганчы; 

5) гаризалар бирү вакыты тәмамланганнан соң, сатучы (подрядчы, башкаручы) 

билгеләүдә катнашу ӛчен гариза алу; 

6) сатып алу катнашучысын товар җибәрүчене (подрядчы, башкаручы) билгеләүдә 

катнашудан читләштерү яки җиңүче белән контракт тӛзүдән баш тарту (подрядчы, 

башкаручы) 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ Федераль законның 31 статьясындагы 9 һәм 10 ӛлешләре 

нигезендә; 



7) бердәнбер тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) белән контракт тӛзүне килештерүдән баш 

тарту турында сатып алулар ӛлкәсендә контроль орган карарын заказчы алу. 

         Банк гарантиясен биргән зат яки гарантка заказчы күрсәтелгән очракларда банк 

гарантиясен кире кайтару гамәлгә ашырылмый, аның буенча түләтүләр үтәлми. 

         Конкурста катнашу ӛчен гариза бирү сыйфатында катнашучы банк гарантиясе 

күрсәтелгән булса, ачык конкурста катнашу ӛчен банк гарантиясе банк тарафыннан бирелгән 

банк гарантиясе 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 45 статьясы 

таләпләренә туры килергә тиеш. Гаризаларны тәэмин итү сыйфатында бирелгән банк 

гарантиясенең гамәлдә булу срогы гариза бирү вакыты тәмамланганнан соң ике айдан да ким 

булмаска тиеш. 

           Ачык конкурста катнашуга гаризаларны тәэмин итү сыйфатында ачык конкурста 

катнашучы тарафыннан бирелә торган банк гарантиясе (гаризаларны тәэмин итүнең мондый 

ысулы 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә кабул ителгән 

очракта) яисә контракт үтәлешен тәэмин итү сыйфатында бердәм мәгълүмат системасында 

урнаштырылган банк гарантияләре реестрына кертелергә тиеш. 

Заказчылар гаризаны тәэмин итү сыйфатында банклар тарафыннан РФ Хӛкүмәтенең 

2018 елның 12 апрелендәге 440 номерлы карары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә 

торган банк гарантияләре кабул итә. Банк гарантиясе РФ Хӛкүмәтенең 2013 елның 8 

ноябрендәге 1005 номерлы Карары таләпләренә туры килергә тиеш, шулай ук күрсәтелгән 

карарда каралган шартларны үз эченә алырга тиеш. 

Ачык конкурста катнашучы банк гарантиясе җавапсыз булырга һәм үз эченә алырга 

тиеш: 

1) гарантияле тарафыннан заказ бирүчегә 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы 

Федераль законда билгеләнгән очракта (сатып алуның катнашучысы турында мәгълүматны 

намуссыз тәэминатчылар (подрядчылар, башкаручылар) реестрына яисә принципал 

йӛкләмәләрен тиешенчә үтәмәгән очракта заказ бирүчегә Гарант тарафыннан түләнергә 

тиешле банк гарантиясе суммасында бер эш кӛне эчендә; 

2) принципал йӛкләмәләре, аларны тиешенчә үтәү банк гарантиясе белән тәэмин 

ителә; 

3) гарантның заказ бирүчегә срогы чыккан һәр кӛн ӛчен түләнергә тиешле акчалата 

сумманың 0,1 проценты күләмендә неустойка түләү бурычы; 

4) гарантның банк гарантиясе буенча йӛкләмәләрен үтәү-Россия Федерациясе 

законнары нигезендә заказ бирүчегә кергән акчалар белән операцияләр исәпкә алына торган 

счетка акча суммаларының фактта килеп чыгуы шарт; 

5) 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 44 һәм 96 статьялары 

таләпләрен исәпкә алып банк гарантиясенең гамәлдә булу срогы; 

6) принципал йӛкләмәләре буенча банк гарантиясе бирү шартнамәсен тӛзүне, 

контрактны үтәүне тәэмин итү сыйфатында банк гарантиясе бирү очрагында, аны тӛзегәндә 

контракттан барлыкка килгән йӛкләмә буенча тӛзүне күз алдында тоткан соңгы шарт; 

7) Россия Федерациясе Хӛкүмәте тарафыннан билгеләнгән (Россия Федерациясе 

Хӛкүмәтенең 2013 елның 8 ноябрендәге 1005 номерлы карары) заказчы банкка банк 

гарантиясе буенча акчалата суммада түләүне гамәлгә ашыру турында таләп белән бергә 

бирелә торган документлар исемлеге. 

            Хезмәт күрсәтүнең сыйфатына, техник характеристикаларына таләпләр, хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләренә карата таләпләр һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең туры килүен 

билгеләү белән бәйле башка күрсәткечләр. 

Сатып алулар катнашучылары тарафыннан тәкъдим ителгән хезмәтләр «конкурс 

документларының техник ӛлеше»билгеләнгән таләпләргә туры килергә тиеш. 

11.Вскрытие  конвертов, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом 

конкурсе 

Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар салынган конвертларны ачу тәртибе. 

          Бердәм комиссия ачык конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән вакыт 

җиткәннән соң ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертлар (ачык конкурс 

үткәрү турында хәбәрнамәнең аерылгысыз ӛлеше булып тора торган ачык конкурс үткәрү 

турында хәбәрнамәне исәпкә алып) һәм ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар бирү вакыты 



сыйфатында Конкурс документлары конкурсының мәгълүмати картасына үзгәрешләр 

кертеп) ача. 

          Ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертлар ачык конкурс үткәрү 

турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән тәртиптә һәм процедуралар нигезендә (ачык конкурс 

үткәрү турында хәбәрнамәнең аерылгысыз ӛлеше булып тора торган барлык үзгәрешләрне 

исәпкә алып) һәм Конкурс документлары конкурсының мәгълүмати картасына туры китереп 

ачык конкурс документлары вакытында, урында, тәртиптә һәм процедуралар нигезендә 

ачыла. Ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган барлык кергән конвертларны ачу бер 

кӛндә башкарыла. 

Ачык конкурста катнашучылар (аларның вәкаләтле вәкилләре) ачык конкурста 

катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачканда катнашырга хокуклы. Ачык конкурста 

катнашучыларның вәкаләтле вәкилләре ачык конкурста катнашучы исеменнән эш башкару 

вәкаләтләрен раслаучы документ (ышанычнамә) тапшыралар. 

Ачык конкурста катнашучыларның барысы да яки аларның вәкилләре конвертларны 

ачкан вакытта катнашучыларны теркәү журналында теркәлә. 

Ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу кӛнендә ачык 

конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачар алдыннан яисә мондый 

конвертларны ачар алдыннан һәр лотка карата бирелгән ачык конкурста катнашуга гаризалар 

салынган берничә лот буенча ачык конкурс уздырылган очракта, ләкин Конкурс 

документлары конкурсының мәгълүмати картасында күрсәтелгән вакыттан иртәрәк түгел, 

бердәм комиссия ачык конкурста катнашучыларга мондый конвертларны ачар алдыннан, 

ачык конкурста катнашуга гаризалар бирү мӛмкинлеге турында игълан итә. Бер үк вакытта 

Бердәм комиссия ачык конкурста катнашу ӛчен ике һәм аннан да күбрәк гариза бирү 

нәтиҗәләрен игълан итә. 

Бердәм комиссия ачылу алдыннан Тышкы конвертның сакланышын тикшерә. 

Конвертларны ачу процедурасында катнашучы катнашучыларның вәкаләтле затлары шулай 

ук тәкъдим ителгән конвертларның сакланышына таныкланырга мӛмкин. 

Бердәм комиссия ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачып 

җибәрә. Ачык конкурста катнашучы бер үк лотка карата ачык конкурста катнашу ӛчен ике 

һәм аннан да күбрәк гариза бирү очрагы ачыкланган очракта, элек әлеге катнашучы 

тарафыннан ачык конкурста катнашу ӛчен бирелгән гаризаларның кире алынмаган булса, 

әлеге катнашучының бер үк лотка карата бирелгән барлык заявкалары да каралмый һәм кире 

кайтарыла. 

Ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачканда ачык конкурста 

катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу беркетмәсенә тиешле рәвештә кертелә: 

ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу урыны, кӛне һәм вакыты 

турында мәгълүмат, ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу 

вакыты, исеме( юридик зат ӛчен), фамилиясе, исеме, атасының исеме (физик зат ӛчен), сатып 

алуларның һәр катнашучысының почта адресы, ачык конкурста катнашуга гариза салынган 

конвертның булуы, конкурс документларында каралган документлар, контрактны үтәү 

шартлары ачык конкурста катнашуга гаризада күрсәтелгән һәм ачык конкурста катнашу ӛчен 

гаризаларны бәяләү критериясе булган. 

Әгәр гаризада тәкъдим ителгән контракт бәясен (лотның бәясе) билгеләү арасында 

аерылу булса, Бердәм комиссия тарафыннан контракт бәясе (лотның бәясе) языла. 

Әгәр ачык конкурста катнашуга гаризалар бирү вакыты тәмамланганнан соң бер генә 

гариза бирелсә яки бер генә гариза да бирелмәгән булса, бу беркетмәгә ачык конкурсны хәл 

ителмәгән дип тану турында мәгълүмат кертелә. 

Ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу беркетмәсе Бердәм 

комиссия тарафыннан алып барыла, мондый конвертларны ачканнан соң, Бердәм комиссия 

әгъзалары тарафыннан имзалана һәм бу беркетмәгә кул кую датасыннан соң килүче эш 

кӛненнән дә соңга калмыйча бердәм мәгълүмат системасында урнаштырыла. 

Вәкаләтле орган ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар салынган конвертларны ачу 

процедурасын аудиозап алуны гамәлгә ашыра. Ачык конкурста катнашуга гаризалар 

салынган конвертларны ачуда катнашучы мондый конвертларны ачу аудио - һәм 

видеоязмасын гамәлгә ашырырга хокуклы. 

11.1. Ачык конкурста катнашу өчен гаризаларны карау һәм бәяләү тәртибе. 



 Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны карау һәм бәяләү срогы ачык конкурста 

катнашуга шундый гаризалар салынган конвертларны ачу датасыннан егерме кӛннән 

артмаска тиеш. Заказ бирүче товар белән тәэмин итү, эш башкару яки фән, мәдәният һәм 

сәнгать ӛлкәсендә хезмәт күрсәтү буенча ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны карау 

һәм бәяләү вакытын озайтырга хокуклы, ләкин ун эш кӛненнән дә артмаска тиеш. Шул ук 

вакытта мондый гаризаларны карау һәм бәяләү срогын озайту турында Карар кабул 

ителгәннән соң бер эш кӛне эчендә заказ бирүче, вәкаләтле орган ачык конкурста катнашуга 

гариза биргән барлык катнашучыларга тиешле хәбәрнамә җибәрә, шулай ук күрсәтелгән 

белдерүне бердәм мәгълүмати системада урнаштыра. 

Бердәм комиссия ачык конкурста катнашуга конкурс документациясе, ачык конкурс 

үткәрү турында хәбәр һәм 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килү гаризаларны карый. 

Бердәм комиссия ачык конкурста катнашучы конкурс документларында күрсәтелгән ачык 

конкурста катнашучыга таләпләргә туры килмәсә, яисә мондый гариза конкурс 

документларында күрсәтелгән таләпләргә туры килми дип табылмаса, ачык конкурста 

катнашу ӛчен гаризаны кире кага, шул исәптән ачык конкурста катнашучы мондый заявканы 

тәэмин итүне тәкъдим итмәгән дип танылды, шулай ук 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә кабул ителгән норматив хокукый 

актларда каралган очракларда. 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 

51 статьясындагы 2 ӛлешенең 1 пунктының "ж" һәм "з" пунктчаларында каралган 

документлар булмауга бәйле рәвештә конкурста катнашуга гариза кире кагылырга тиеш 

түгел. 

Ачык конкурста катнашучы тарафыннан тәкъдим ителгән документларда мәгълүматның 

дӛрес булмавы ачыкланса, 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 51 

статьясындагы 2 ӛлеше нигезендә Бердәм комиссия мондый катнашучыны ачык конкурста 

катнашудан теләсә кайсы этапта тӛзергә тиеш. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны карау нәтиҗәләре ачык конкурста катнашу 

ӛчен гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсендә теркәлә. 

Бердәм комиссия ачык конкурста җиңүчене конкурс документларында күрсәтелгән 

критерийлар нигезендә ачыклау ӛчен кире кагылмаган ачык конкурста катнашуга 

гаризаларны бәяләүне гамәлгә ашыра. 

Әгәр ачык конкурста катнашуга гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча бердәм комиссия 

барлык шундый гаризаларны кире какса яки бер генә шундый гариза конкурс 

документларында күрсәтелгән таләпләргә туры килә икән, ачык конкурс хәл ителмәгән дип 

таныла. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны бәяләү нәтиҗәләре нигезендә Бердәм 

комиссия ачык конкурста катнашу ӛчен һәр гаризага контрактны үтәү шартлары булган 

файда дәрәҗәсен киметү тәртибендә тәртип номеры бирә. Контрактны үтәүнең иң яхшы 

шартлары булган ачык конкурста катнашу гаризасына беренче номер бирелә. Әгәр ачык 

конкурста катнашу ӛчен берничә гаризада контрактны үтәү шартлары бер үк тӛрле булса, 

тәртип номеры кимрәк ачык конкурста катнашу ӛчен гаризага бирелә, ул шундый ук 

шартларны үз эченә алган ачык конкурста катнашу ӛчен элек килгән иде. 

Ачык конкурста җиңүче дип ачык конкурста катнашучы таныла, ул әлеге конкурс 

документациясендә күрсәтелгән критерийлар нигезендә контрактны үтәүнең иң яхшы 

шартларын тәкъдим итте һәм ачык конкурста катнашу гаризасына беренче номер бирелде. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны карау һәм бәяләү нәтиҗәләре ачык конкурста 

катнашу ӛчен гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсендә теркәлә. Ачык конкурста 

катнашу ӛчен гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсе ике нӛсхәдә тӛзелә, алар Бердәм 

комиссия әгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмә вәкаләтле орган тарафыннан Бердәм 

мәгълүмат системасында күрсәтелгән беркетмәгә кул кую датасыннан соң килүче эш 

кӛненнән дә соңга калмыйча урнаштырыла. 

 Конкурс документлары таләпләренә туры килү-килмәү предметына ачык конкурста 

катнашу ӛчен бердәнбер заявканы карау нәтиҗәләре конкурста катнашу ӛчен бердәнбер 

гаризаны карау беркетмәсендә теркәлә. Ачык конкурста катнашуга бердәнбер заявканы 

карау беркетмәсе ике нӛсхәдә тӛзелә, алар Бердәм комиссия әгъзалары тарафыннан 



имзалана. Беркетмә вәкаләтле орган тарафыннан Бердәм мәгълүмат системасында 

күрсәтелгән беркетмәгә кул кую датасыннан соң килүче эш кӛненнән дә соңга калмыйча 

урнаштырыла. 

11.2. Ачык конкурста катнашудан баш тарту нигезләре. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны караганда ачык конкурста катнашучы бердәм 

комиссия тарафыннан ачык конкурста катнашуга бары тик түбәндәге нигезләр буенча гына 

рӛхсәт ителми: 

1) Катнашучыларга карата күрсәтелгән бердәм таләпләргә туры килмәү белән бәйле ачык 

конкурста катнашудан баш тарту нигезләре 1 ӛлешнең 1, 1.1 пунктлары нигезендә. 2013 

елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 31 статьясы, Конкурс 

документлары. 

- Катнашучы товар белән тәэмин итүне, эш башкаруны, хезмәт күрсәтүне гамәлгә 

ашыручы затларга Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән таләпләргә туры 

килми (алга таба – таләпләр) яисә тапшырылган документларда сатып алуда катнашучы 

турында дӛрес булмаган мәгълүматлар ачыкланды (2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль законның 31 статьясындагы 1 ӛлешенең 1 пункты һәм Конкурс 

документлары); 

- Сатып алуда катнашучы-юридик зат, шул исәптән гамәлгә куючылар турында, 

катнашучының шәхси башкарма органы функцияләрен башкаручы коллегиаль башкарма 

орган әгъзалары турында мәгълүмат намуссыз тәэмин итүчеләр (подрядчылар, 

башкаручылар) реестрында (ч.1.1.) бар. 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль 

законның 31 статьясындагы Конкурс документлары). 

2) ачык конкурста катнашуга гариза рәсмиләштерү тәртибен бозуга бәйле ачык конкурста 

катнашуга рӛхсәт бирүдән баш тарту нигезләре (конкурс документациясенең формаль 

таләпләре). 

- Гариза Конкурс документлары таләпләренә туры килми. 

- "Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза" күрсәтелмәгән. 

- «Ачык конкурста катнашуга гариза» дә катнашучы катнашырга җыена торган лотларның 

номерлары күрсәтелмәгән (конкурс ике һәм аннан да күбрәк лотлар буенча үткәрелә торган 

очракта); лотларның исемнәре заказчының техник бирүендә күрсәтелгән лотлар 

номерларына туры килми. 

- «Ачык конкурста катнашу заявкасы» нда ачык конкурс исеме, контракт предметы 

(лотның исеме) күрсәтелмәгән яисә дӛрес күрсәтелмәгән, гариза бирелгән товар, хезмәт 

күрсәтүләрнең исеме яисә ачык конкурсның күрсәтелгән исеме тупас хаталардан гыйбарәт, 

бу заявка бирелгән нинди ачык конкурста катнашу ӛчен ачык конкурста катнашу 

мӛмкинлеген билгеләргә мӛмкинлек бирми. 

- "Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза тулысынча яки ӛлешчә тутырылмый. 

- «Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза» ндә катнашучы күрсәтелгән мәгълүмат әлеге 

форма графаларында соратып алына торган мәгълүмат мәгънәсе буенча туры килми. 

- Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризада башлангыч (максималь) контракт бәясеннән 

(лотның бәясе) артып киткән контракт бәясе турында тәкъдимнәр булу. 

3) катнашучы турында белешмәләр һәм документлар бирү белән бәйле ачык конкурста 

катнашудан баш тарту нигезләре. 

- Сатып алуда катнашучыларга конкурс документларында каралган документларның 

(форма) күчермәләре тапшырылмаган яисә тулы күләмдә тапшырылмаган, алар 

катнашучының әлеге таләпләргә туры килүен раслый, яисә мондый документларда дӛрес 

булмаган мәгълүматлар ачыкланган.  

- «Ачык конкурста катнашу заявкасы» нда юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан 

яисә юридик зат ӛчен) юридик затның исеме, фирма исеме (булганда), ачык конкурста 

катнашучының почта адресы, яисә исем, фирма исеме (булганда), урнашу урыны (юридик 

зат ӛчен), ачык конкурста катнашучының почта адресы, әлеге формада күрсәтелгән почта 

адресы күрсәтелгән юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан яисә юридик затның 

дәүләт теркәвенә алу турындагы документларга туры килми. һәм нинди юридик зат 

исеменнән гариза бирелгәнне билгеләргә мӛмкинлек бирми. 



- "Ачык конкурста катнашуга гариза» дә ачык конкурста катнашучының фамилиясе, 

исеме, отчестве (булганда) яки паспорт мәгълүматлары яки ачык конкурста катнашучының 

почта адресы яки яшәү урыны (физик зат ӛчен) турында мәгълүматлар яисә әлеге формада 

күрсәтелгән мәгълүматлар шәхесен таныклаучы документның (башка физик затлар ӛчен) 

бердәм дәүләт реестрыннан бирелгән ӛземтәләргә туры килми. физик затның шәхси эшмәкәр 

сыйфатында дәүләт теркәве турындагы документларда бирелгән дәүләт законнары нигезендә 

(чит ил затлары ӛчен) гариза бирелгән физик зат исеменнән билгеләргә мӛмкинлек бирми. 

- Катнашучы, заказчы, Конкурс документациясе конкурсының мәгълүмати картасында 

вәкаләтле орган тарафыннан 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 

30 статьясындагы 3 ӛлешендә каралган чикләүләрне билгеләү очрагында, ачык конкурста 

катнашучының кече эшкуарлык субъектларына яки социаль юнәлешле коммерциячел 

булмаган оешмаларга кирәк-яраклары турында декларацияләнмәгән. 

4) катнашучы исеменнән гамәлләр башкаруга затның вәкаләтләрен раслаучы документлар 

тапшыру белән бәйле ачык конкурста катнашудан баш тарту нигезләре. 

- Гариза составында катнашучы исеменнән гамәлләрне гамәлгә ашыру вәкаләтләрен 

раслаучы документлар тапшырылмаган яисә тулы күләмдә тапшырылмаган, яисә 

тапшырылган документлар катнашучы исеменнән гамәлләр башкаруга затның вәкаләтләрен 

расламыйлар. 

- Гариза составында тәкъдим ителгән документлардан күренгәнчә, «ачык конкурста 

катнашу ӛчен гариза " катнашучы исеменнән кул куйган затның вәкаләтләре узган яки әле 

булмаган. 

- Тәкъдим ителгән ышаныч Россия Федерациясе законнары таләпләренә туры килми 

(Россия Федерациясе Граждан кодексының 185-187 статьялары һәм тд.). 

5) «Ачык конкурста катнашу ӛчен гариза " №2 формасын бирү белән бәйле ачык 

конкурста катнашудан баш тарту нигезләре. 

- Гариза составында соралган белешмәләр тулысынча күрсәтелмәгән яисә тәкъдим 

ителгән гаризада тупас арифметик һәм техник хаталар бар. 

- Ачык конкурста катнашуга гариза Конкурс документлары таләпләренә туры килми. 

6) гаризаларны тәэмин итүне раслый торган документлар тапшырмау белән бәйле ачык 

конкурста катнашудан баш тарту нигезләре (заказчы, Конкурс документлары конкурсының 

мәгълүмат картасында вәкаләтле орган тарафыннан гаризаларны тәэмин итү турында 

таләпләр билгеләнгән очракта). 

- Ачык конкурста катнашу ӛчен заявканы тәэмин итү сыйфатында билгеләнгән акча 

суммасын кертүне раслаучы документ яки документ күчермәләрен бирмәскә, ягъни түләү 

йӛкләмәсен бирмәскә. 

- Заявкаларны тәэмин итүне кертүне раслаучы документлар, акчаларның максатчан 

билгеләнешен күрсәтү ӛлешендә конкурс документларының таләпләренә туры килми һәм 

катнашучы тәкъдим иткән акчаларның максатчан билгеләнешен билгеләргә мӛмкинлек 

бирми. 

- Әгәр дә сатып алуда катнашучы гариза составында ачык конкурста катнашу ӛчен 

заявканы тәэмин итү сыйфатында акча кертүне раслаучы документлар тапшырса һәм 

гаризаларны карау һәм бәяләү датасына кадәр акча акчалары заказчы тарафыннан сатып алу 

турындагы документларга күрсәтелгән һәм анда Россия Федерациясе законнары нигезендә 

заказ бирүчегә кергән акчалар белән операцияләр исәпкә алынмаган очракта, мондый 

катнашучы гариза белән тәэмин итүне тапшырмаган дип таныла. 

- Гаризаны тәэмин итү катнашучы ӛчен башка зат тарафыннан кертелде. 

Бердәм комиссия сатып алуларда катнашучыларның конкурс документлары таләпләренә 

туры килүен тикшерә. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризаларны карау нәтиҗәләре ачык конкурста катнашу 

ӛчен гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсендә теркәлә. 

Ачык конкурста катнашуга гаризаларны карау нәтиҗәләре нигезендә ачык конкурста 

катнашуга гариза биргән барлык сатып алуларда катнашучыларны ачык конкурста 

катнашудан баш тарту яки ачык конкурста катнашуга гариза биргән сатып алуларның бер 

генә катнашучысын ачык конкурста катнашуга рӛхсәт итүдән баш тарту турында Карар 



кабул ителгән булса, конкурс узган дип таныла. Конкурс документлары белән ике һәм аннан 

да күбрәк лот каралган очракта, конкурс шул лотка карата гына үткәрелмәгән дип 

табылса,әлеге лотка карата ачык конкурста катнашуга гариза биргән барлык сатып алуларда 

катнашучыларга карата рӛхсәт бирүдән баш тарту турында карар яки ачык конкурста 

катнашуга гариза биргән бер кешегә карата гына кабул ителгән. Бу очракта ачык конкурста 

катнашу ӛчен Конкурс документациясе таләпләренә туры килү-килмәвен тикшерү 

беркетмәсе рәсмиләштерелә, анда киләсе мәгълүмат булырга тиеш: 

1) мондый гаризаларны карау урыны, датасы, вакыты; 

2) ачык конкурста катнашу ӛчен бердәм гариза биргән ачык конкурста катнашучының 

исеме (юридик зат ӛчен), фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) (физик зат 

ӛчен), почта адресы; 

3) комиссиянең һәр әгъзасының мондый гаризаның 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль закон таләпләренә һәм конкурс документларына туры килүе турында 

карары; 

4) ачык конкурста катнашу ӛчен бердәнбер гариза биргән ачык конкурста катнашучылар 

белән контракт тӛзү мӛмкинлеге турында карар. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе Бердәм комиссия 

әгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмәнең бер нӛсхәсе заказ бирүчегә тапшырыла. 

Ачык конкурста катнашуга бердәнбер заявканы карау беркетмәсе заказчы, вәкаләтле 

орган, махсуслаштырылган оешма тарафыннан әлеге беркетмәгә кул кую датасыннан соң 

килүче эш кӛненнән дә соңга калмыйча бердәм мәгълүмат системасында урнаштырыла. 

Заказ бирүче бердәнбер гаризаны карау беркетмәсенә кул куйган кӛннән ӛч эш кӛне 

эчендә ачык конкурста катнашучыга контракт проектын кушып тӛзелгән беркетмәнең бер 

нӛсхәсен тапшыра, ул ачык конкурста катнашуга бердәнбер заявка биргән контрактны үтәү 

шартларын кертү юлы белән тӛзелә. 

Әгәр Конкурс документлары белән заказчының ачык конкурста катнашучы берничә кеше 

белән контракт тӛзү хокукы каралган булса, 5.04.2013 ел, № 44-ФЗ Федераль законның 34 

статьясындагы 10 ӛлешендә күрсәтелгән очракларда, шул исәптән эзләү фәнни-тикшеренү 

эшләрен башкаруга, бердәм комиссия ачык конкурста катнашуга контрактның иң яхшы 

шартларын үз эченә алган берничә гаризага беренче номер бирә. Шул ук вакытта беренче 

номер бирелгән ачык конкурста катнашуга гаризалар саны конкурс документларында 

күрсәтелгән контрактлар саныннан артмаска тиеш. 

11.3. Гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсенә Бердәм комиссия әгъзалары имза 

сала. Беркетмәнең бер нөсхәсе заказ бирүчегә тапшырыла. 

 Заказ бирүче гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсенә кул кую датасыннан соң ӛч эш 

кӛне эчендә ачык конкурс җиңүчесенә яки ачык конкурста катнашучыга контракт 

проектының бер нӛсхәсен җибәрә, ул ачык конкурста җиңүче яисә ачык конкурста 

катнашучыга бердәм гариза биргән контрактны үтәү шартлары проектына кертү юлы белән 

тӛзелә. 

 Ачык конкурста катнашуга гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсе заказчы, вәкаләтле 

орган, махсуслаштырылган оешма тарафыннан әлеге беркетмәгә кул кую датасыннан соң 

килүче эш кӛненнән дә соңга калмыйча бердәм мәгълүмат системасында урнаштырыла. 

Ачык конкурста катнашучы теләсә кайсы, шул исәптән ачык конкурста катнашу ӛчен 

бердәнбер гариза биргән, ачык конкурста катнашуга гаризаларны карау һәм бәяләүнең 

бердәм мәгълүмати системасында урнаштырганнан соң, ачык конкурста катнашуга 

бердәнбер гаризаны карау беркетмәсен язмача яисә электрон документ формасында заказ 

бирүчегә, вәкаләтле органга ачык конкурс нәтиҗәләрен аңлату турында запрос җибәрергә 

хокуклы. Әлеге таләп кергән кӛннән алып ике эш кӛне дәвамында заказ бирүче, вәкаләтле 

орган язма рәвештә яки ачык конкурста катнашучыга электрон документ формасында 

тиешле аңлатмалар бирергә тиеш. 

Ачык конкурста катнашучы һәр кеше, шул исәптән ачык конкурста катнашуга бердәнбер 

гариза биргән, 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән 

тәртиптә ачык конкурс нәтиҗәләрен шикаять бирергә хокуклы. 

Ачык конкурс үткәрү барышында тӛзелгән беркетмәләр, ачык конкурста катнашуга 

гаризалар, Конкурс документлары, конкурс документациясенә кертелгән үзгәрешләр, 



Конкурс документлары нигезләмәләрен аңлату, һәм ачык конкурста катнашуга гаризалар 

салынган конвертларны ачу заказчы, вәкаләтле орган тарафыннан кимендә ӛч ел саклана. 

Ачык конкурста катнашу ӛчен гаризалар катнашучыларга кире кайтарылмый. 

     11.4.   Ачык конкурс нәтиҗәләре буенча контракт төзү. 

 Ачык конкурста җиңүче белән контракт һәр заказчы мӛстәкыйль рәвештә тӛзелә. 

Ачык конкурс нәтиҗәләре буенча контракт ачык конкурста катнашучы тарафыннан 

контракт тӛзелә торган ачык конкурста катнашу ӛчен гаризада күрсәтелгән шартлар һәм 

конкурс документларында тӛзелә. Контракт тӛзегәндә аның бәясе ачык конкурс үткәрү 

турында хәбәрдә күрсәтелгән контрактның башлангыч (максималь) бәясеннән артып китә 

алмый. 

Контракт ачык конкурста катнашуга гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсенең бердәм 

мәгълүмати системасында урнашканнан соң егерме кӛннән дә соңга калмыйча тӛзелми. 

Контракт 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә 

контрактны үтәүне тәэмин итү буенча ачык конкурста катнашучыга тәкъдим иткәннән соң 

гына тӛзелә. 

Ачык конкурста җиңүче контракт тӛзергә һәм контрактның барлык нӛсхәләрен заказ 

бирүчегә тапшырырга тиеш. Шул ук вакытта ачык конкурста җиңүче контракт белән бер үк 

вакытта заказ бирүчегә Конкурс документлары яисә 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль законның 37 статьясындагы 1 ӛлеше белән каралган күләмдә контракт 

үтәлешен тәэмин итүне раслаучы документлар тапшырырга тиеш. Ачык конкурста җиңүче 

әлеге пунктның таләпләре үтәлмәгән очракта, мондый җиңүче контракт тӛзүдән баш тарткан 

дип таныла. 

Ачык конкурс җиңүчесен контракт тӛзүдән баш тартканда заказ бирүче ачык конкурста 

катнашу ӛчен гаризаны тәэмин итү суммасы белән капланмаган ӛлешендә контракт тӛзүдән 

читләшкән чыгымнарны кире кайтару турында иск белән судка мӛрәҗәгать итәргә һәм ачык 

конкурста катнашучы белән контракт тӛзергә хокуклы,аның икенче номеры бирелгән. 

Контракт проекты ачык конкурста катнашучы ризалыгы булган очракта, ачык конкурста 

катнашу гаризасына икенче номер бирелгән, контракт тӛзү заказчы тарафыннан контракт 

проектына конкурс документларына, әлеге катнашучы тәкъдим иткән контрактны үтәү 

шартларын кертү юлы белән тӛзелә. Контракт проекты заказчы әлеге катнашучыга ачык 

конкурста җиңүчене контракт тӛзегәннән соң ун кӛннән артык вакыт эчендә җибәрелергә 

тиеш. Ачык конкурста катнашучы, ачык конкурста катнашу гаризасына икенче номер 

бирелгән, контракт имзаларга һәм аны заказ бирүчегә тапшырырга яисә контракт тӛзүдән 

баш тартырга хокуклы. Контрактның имзаланган нӛсхәләре белән бер үк вакытта әлеге 

катнашучы контрактның үтәлешен тәэмин итәргә тиеш. 

Ачык конкурста катнашучының ачык конкурста катнашмавы, ачык конкурста катнашу 

гаризасына гариза бирмәве, заказ бирүчегә әлеге бүлек тарафыннан имзаланган контрактның 

һәм контрактның үтәлешен тәэмин итү ӛчен билгеләнгән вакытка заказ бирүченең контракт 

тӛзүдән читләшүе булып саналмый. Бу очракта ачык конкурс хәл ителмәгән дип таныла. 

Ачык конкурста җиңүчедән яисә ачык конкурста катнашучыдан алынган кӛннән ун кӛн 

эчендә ачык конкурста катнашуга гаризага контрактны үтәүне тәэмин итүне раслый торган 

документлар белән имзаланган контрактның икенче номеры бирелгән, заказ бирүче контракт 

тӛзелгән затка яки аның вәкиленә контрактның бер нӛсхәсен тапшырырга яки контракт 

тӛзелгән затка почта аша контрактның бер нӛсхәсен җибәрергә тиеш. Әгәр заказчы әлеге 

пунктта каралган гамәл кылмаса, ул контракт тӛзүдән баш тарткан дип таныла. Заказ 

бирүченең ачык конкурста җиңүче яки ачык конкурста катнашучы белән контракт тӛзүдән 

баш тартканда, ачык конкурста катнашуга гариза бирүченең икенче номеры бирелгән, бу 

җиңүче яки бу катнашучы судка заказ бирүченең заказ бирүчене мәҗбүр итүне таләп итеп, 

контракт тӛзергә һәм заказ бирүченең заказ бирүчедән чит киткән чыгымнарын түләтү 

турында гариза белән мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Ачык конкурста катнашуга заявканы тәэмин итү сыйфатында кертелгән акчалар җиңүчегә 

2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясындагы 6 ӛлешендә 

каралган срокта (гаризаларны тәэмин итү Конкурс документлары белән билгеләнгән очракта) 

кире кайтарыла. 

Суд яисә Арбитраж суд тарафыннан кабул ителгән суд актлары булу яисә контрактны бер 



якның әлеге бүлек белән билгеләнгән срокларда имзалауга комачаулаучы бәхәссез кӛч 

барлыкка килгән очракта, бу як бер кӛн эчендә мондый суд актлары яисә мондый шартлар 

булу турында икенче якка хәбәр итәргә тиеш. Шул ук вакытта әлеге бүлек тарафыннан 

билгеләнгән сроклар мондый суд актларын үтәү вакытына яисә мондый хәлнең гамәлдә булу 

срогы утыз кӛннән дә артмаска тиеш. Мондый суд актларын гамәлдән чыгару, үзгәртү яки 

үтәү яисә мондый хәлнең гамәлдә булуын туктату очрагында тиешле як Бу турыда бүтән 

якка, мондый суд актларын гамәлдән чыгару, үзгәртү яки үтәү яисә мондый хәлнең гамәлдә 

булуы туктатылган кӛннән дә соңга калмыйча хәбәр итәргә тиеш. 

Контрактны үтәгәндә, Яңа тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) мондый контракт буенча 

юридик затның үзгәртеп кору, кушу яки кушу рәвешендә үзгәртеп коруы нәтиҗәсендә, 

тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) хокукый дәвамчы булып тора торган очрактан тыш, 

тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) алыш-бирүченең (подрядчы, башкаручы) үзгәрүе 

рӛхсәт ителми. 

Контракт тиешле реестрларда билгеләнгән тәртиптә мәҗбүри теркәлергә тиеш. 

 

11.5. Ачык конкурс үткәргәндә милли режим 

 

Чит дәүләтләрдән яисә чит дәүләтләрдән товарларга сатып алулар заказчылары 

тарафыннан башкарыла торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр белән тигез шартларда 

Россия Федерациясе халыкара килешүләре белән каралган очракларда һәм шартларда Россия 

Федерациясе тарафыннан халыкара шартнамәләр тӛзелгән чит ил дәүләтләре исемлегеннән 

чыгып милли режим кулланыла. 

Әгәр конституциячел строй нигезләрен яклау, ил оборонасын һәм дәүләт иминлеген 

тәэмин итү, Россия Федерациясе эчке базарын яклау, милли икътисадны үстерү, Россия 

Федерациясе товар җитештерүчеләренә ярдәм итү максатларында Россия Федерациясе 

Хӛкүмәте тарафыннан чит илләрдән килгән товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне, чит 

ил кешеләре тарафыннан башкарылучы товарларны кертүгә һәм әлеге товарларны, эшләрне, 

хезмәтләрне сатып алуны гамәлгә ашыру максатларында җибәрүне чикләү һәм бу хакта 

мәгълүмат конкурсның мәгълүмати картасында күрсәтелә. 

Россия Федерациясе Хӛкүмәте йӛкләмәсе буенча сатып алулар ӛлкәсендә контракт 

системасын җайга салу буенча башкарма хакимиятнең федераль органы чит ил 

дәүләтләреннән яисә чит ил дәүләтләреннән килгән товарларны, эшләрне, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру максатларында, 6.2 пунктында күрсәтелгән 

товарлардан, эшләрдән, хезмәт күрсәтүләрдән тыш, башкарылучы товарларны сатып алу 

шартларын билгели. бу хакта мәгълүмат конкурсның мәгълүмати картасында күрсәтелә. 

11.6. Рөхсәт бәхәсләрне һәм каршылыклар 

Ачык конкурс уздырганда заказчы, вәкаләтле орган яки Бердәм комиссия тарафыннан 

сатып алуда катнашучылар белән нинди дә булса сӛйләшүләр кертелми. Күрсәтелгән 

Нигезләмә бозылган очракта, ачык конкурс Россия Федерациясе законнарында каралган 

тәртиптә гамәлдә түгел дип танылырга мӛмкин. 

Сатып алуларда катнашучы, шулай ук иҗтимагый контрольне гамәлгә ашыручы 

иҗтимагый берләшмәләр, юридик затлар берләшмәләре Россия Федерациясе законнары 

нигезендә суд тәртибендә яисә заказчының, вәкаләтле органның, махсус оешманың, аның 

әгъзаларының, контракт хезмәтенең вазыйфаи затларының, контракт идарәчесенең мондый 

гамәлләр (гамәл кылмау) сатып алулар ӛлкәсендә контроль органга карата шикаять бирергә 

хокуклы. 
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