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ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу

l, зАглльнI положЕIlня

l. Ще Положення розроблено вiдповiдно до cTaTTi l l Закону Украiни <Про публiчнi

закl,rriвлi>( далi - Закон) i визначас правовий статус, загальнi органiзацiйнi та

процедурнi засади дiяльностi уповноваженоi особи, а також li права, обов'язки

та вiдповiдальнiсть,

Уповноважена особа- працiвник Управлiння комунмьного майна та земельних

вiдносин нiжинськоi MicbKoT ра;lи Чернiгiвськоi областi (далi - замовник),

визначеltий вiдповiда_пьним за органiзаttiю та проведення процедур закlлiвлi

згiдно iз законом на пiдставi накa}зу начаJlьника УКМ та ЗВ Нiжинськоi МР.

Метою дiяльностi уповноваженоi особи € органiзацiя та проведення процедур

закупiвлi в iHTepecax замовника на засадах об'сктивностi та неупередженостi.

уповноважена особа у свотй дiяльностi керусться Законом, iншими нормативно-

IIравовими актами з питань публiчних закупiвель та цим Положенням.

t]АжЕнот осоБи

4,

2.
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2. зАс ос,гl тл вимоl,и

l. Уповноважена особа признача€ться наказом нач!цьника Управлiння
ком)нальllого майна la ]емельних вiдносин нiжинськоi MicbKoi рали
Черrriгiвськоi областi,

Уповноважена особа може мати лраво на пiдлисання договорiв лро закl пiвлю 1

разi надання замовником таких повноважень, оформлених вiдловiдно до
законодавства.

2, Ile можу,гь визначатися уповноваженими особами посадовi особи та
представники учасникiв, члени ixHix сiмей, а також народнi лепутати УкраТни,
депутати BepxoBHoi Ради АвтономноТ Республiки Крим та депутати MicbKoi,
районноТ 1 Micr i. районноi. обласноi ради.



З. I1iд час корист,чвання електроI]ною системою закупiвель уповноважена особа

вносить до електронноТ системи закупiвель. персональнi__данi, на]аг зtо,l1 на 'iч

обробку r,a oнoB,ntoc TaKl n,", 1 pu,1 'ix змitrи, 3^лlo.::,"1л)т право llризнаtlити

.,leKi;lbKa },повноважених oc'o. ru'r n',o", 
",:_::1,:i-,,, "^ "" 

осrб буле вiдt toBilla,ttыtoto

за органiзацiю та проведення конкретних закупlвель,

4. Пiд час органiзачiт та проведення процедур закупiвель JпоRноважена особа не

повинна створювч," попбпiпi- "i* 
iп,"р""Ъ"" замовника та учасникiв чи мiж

iнтересами учасникiв процедур; закупiвлi, наявнiсть 
]1o_1o 'о*" 

вплинути на

об'сктивнiсть i п"уп"р"л"."пЬ пр"й*"" рiшень щоло вибору переможuя

прочелури закупiвлi,

5. У разi наявностi зазначецого конфлiкry уповноважена,особа iнформус про tte

замовника, який приима€ ",о*"iдп" 
pi,b"n" щоло проведення процедури без

6,

1.

участi такоi особи,

у разi визначенн" "о"i.I 1]::1:,Ёнx*::g_TtrTJ;;Т#li:"ffi#J;
особу, яка буде виконУваТИ """""#:rrffi;;Ё""Т 

"Ъ" "io"y"iuil.(пiл час перебування на лlкарня

Уповноважена особа (особи) повинна мати:

- вишу ocBiT1:

- на-лежний обсяг знань чинного законодавства у сферi публiчних закупlвель та

практику його застосування,

8. оплата працi уповноваженоi особи здiйснюсться на пiдставi законiв та iнших

" ;;;;;;;;-dавових aKTiB Украiни, згiдно штатного розпису,

9, Уповноважена особа пiд час виконання cBoix функчiй керуеться насryпними

принципами:

- лобросовiсна конкуренuiя серед 1часникiв:

- максимальна економiя та ефективнiсть;

- вiдкритiсть та прозорiсть на Bcix стадiях закупiвлi;

- недискримiнацiяуrасникiв;

- об'сктивна та неупереджена ouiHka тендерних пропозицlи;

- запобiгання корупцiйнимдiям iзловживанням,

- плануе закупiвлi та формуе рiчний план закупiвель в електроннiй системt

закупlвель

злiйснюс вибiр процедури закупiвлi;

проводить процедури закупiвель;

уповноважена особа :



- забезпечус piBHi умови для Bcix учасникiв. об'сктивний та чесний вибiр

перемо}iця;

-забезпеч5сск]l}Данltя.ЗаТВердх(еннягазберiганнявi:повi:них-]ок)\l!'нТiВ.!
пи гань rtублiчних закl,пiвель, визначених Законоrr:

- забезпечус опри;lюднеllня iнформачiТ та звiт1 що:о tlrб_Tiчнпr закlпiвс,tь

вiлловiдrtо ло випtог Закону;

- IlрелUlавJ,яL tНТеРеси ЗаМОВника з питань, пов'язаних iз з:iitсненняrt

закупiвель:

- нз,LJ( в 1сtанr,влеrtий ctpob необхi-tнiJок)мснtи ta вiдповi.]нi пояснеllня:

- аltа,liзус виконання,'tоговорiв, }к,ца/I1ених згiлно iз Законом;

- злiйснюс irrmi дiт, перелбачеtti Законоv, наказом замовника,

2. Уповноважена особа мас право:

- брати участь у п"пануваннi видаткiв i визпаченнi по,греби в товарах, роботах i

посJIугах, що булу,гь закуповуватися;

- ttройти навчан}tя з питаrtь орt,анiзаr(iТ'га здiйснсння закl'пiвель;

- irtiцiювати створеttня робочих груп з числа с,лужбових (посаJtових) та iнlltих

осiб сrр5ктурних пiдроз-li.lriв за\lоt]ника r ме,lою скла-]анltя lехнiчних виrtоI

до предмета закулiвлi, оцiнки лоданих тендерних пропозичiй, пiдготовки

проск tiB лоtоворiв tощо:

- ltриймати рiшсння, узгод;куваги проекги док)Nlентiв. зокрема договор) прtl

зakl пiB.ltkl з метою забезпсчеttня його вiлповiдностi умовам процел),ри

закупiвлi, га пiдлисlвати в vежах cBotT компегенцiТ вiдповiднi документи;

- виNlаI'ати та отримувати Bi21 слу;кбових осiб i пiдроздiлiв замовника

iнформачiю та докумеttтиJ необхiлнi для виконання завлань (функцiй),

ttов'я lаttих i орlаltilаtliгю la llровеJеItням проuе-tур закl пiвель:

- ,Lilваlи ро]'яснеltня i Koltc5,rbtauii (lр}кI)рtIи]\l лirроз.ti.rаv tз),lotlника л

]\le;Kax своТх повноважень з IIи,гань, цlо Ha-rleжal,b до KoMпeTeIllLIl

уповноваженоi особи (осiб);

- здiйснюва,ги iншi дii, передбаченi Законом.

з. Уповноваженi особа зобов'язана:

- дотримуватися норм чинного законодавства у сферi публiчних закупiвель та

цього Положення;

- органiзовувати та проводити процедури закупiвель;

- забезпечувати piBHi ) мови для Bcix учасникiв прочелур закупiвель:

- у встановленому Законом порядку визначати переможцiв процедур

закупiвель.

4. Уповноважена особа несе персональну вiдповiдальнiсть:



- за прийнятi нею рiшенця i вчиненi дiТ (безлiяльлicтb) вiдповiдно до законiв
Украiни;

- за повноту та достовiрнiсть iнформачii, що оприлюдню€ться на всб-порталi
Уповноваженого органу;

- за порушення вимог, визначених Законом у сферi публiчних закупiвель.

Начальник управ.лiltltя l.A. OHoKa"ro
{


