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I. Загальнi положення

1.1.Це Положення розроблено вiдповiдно до статей в i 11 Закону "Про

публiчнi закупiвлi'' (далi Закон) i визначае правовий статус' загаrIьнi

органiзацiйнi та процедурнi засади дiялъностi тендерного koMiTeTy, а також ix

права, обов'язки та вiдповiдальнiсть,

1.2. Тендерний KoMiTeT (дuлi - KoMiTeT) - службовi (посадовi) та iншi

особи замовника, призначенi вiдповiдальними за органiзацiю та проведення

процедур закупiвлi згiдно iз Законом,

1.3.Метою створення KoMiTeTy с органiзацiя та проведення процедур

закУпiвелънаЗасаДахколеГiалъностiТанеУПередженостi.

1.4. KoMiTeT у своiй дiяльностi керуютъся Законом, iншими нормативно-

правовими актами з питанъ публiчних закупiвель то цим Положенням,

II. Засади дiялъностi тендерного KoMiTery

,,"n'

. 2.1. Територiальний центр дJUI органiзацii та tIроведення процедур

закупiвель може утворити один або декiлъка koMiTeTiB у залежностi вiд

особливостей свосi дiялъностi,

Склад KoMiTeTy, змiни до скпаду та положення про нього затверджуютъся

чffi'ffi



рiшенням керiвника Територiального центру, ,Що складу KoMiTeTy входятъ не

менше п'яти осiб. У разi якщо кiлькiсть службових (посадових) осiб у штатнiй

чисеJIъностi працiвникiв замовника с менше нiж п'ять осiб, до скJIаду KoMiTery

мають входити Bci службовi (посадовi) особи замовника,

2.2. Що скjIадУ KoMiTeTy не можутъ входити посадовi особи та

представники уrасникiв, члени iхнiх сiмей, а також народнi депутати Украiни

ТаДепУТаТимiськоi,районноiУмiстi,районноi,обпасноiраДи.

Членство в KoMiTeTi не повинно створювати конфлiкт мiж iнтересами

ТериторiаJIъного центру та у{асника чи мiж

закупiвпi, наявнiсть якого може вплиЕути на

iнтересами учасникiв процедури

об'ективнiстъ i неупередженiсть

який
прийнятгя рiшенъ щодо вибору переможця процедури закупlвл1'

2.З. Керiвництво роботою KoMiTery здiйснюс його гопова,

призначасться керiвником Територiалъного центру,

2.4. Голова KoMiTeTy призначае заступника (заступникiв) гоJIови,

секретаря з числа членiв KoMiTeTy та визначае функцii кожного члена KoMiTeTy,

У разi вiдсутностi голови KoMiTeTy його обов'язки виконуе заступник

голови KoMiTeTy.

За вiдсутностi секретаря KoMiTeTy його обов'язки виконус iнший член

KoMiTeTy, визначений його гоJIовою,

РiшенняГолоВИкомiтетУЩоДоПриЗначенняЗастУпника(застУпникiв)

голови та секретаря KoMiTeTy, визначення функчiй кожного члена KoMiTeTy та

вирiшення iнших питань заносяться до IIротоколу засiдання KoMiTeTy,

2.5. Формою роботи KoMiTeTy е засiдання, яке с правомочним за

присутностi на нъому не менше двох третин членiв KoMiTeTy,

Засiдання KoMiTeTy скJIикаютъся головою KoMiTeTy та проводятъся у разi

ПОТРебИ' 
_,,п пiтrттqт lазасiданнi KoMiTeTy, та порядок

Перелiк питанъ, що пiдлягаютъ розгJuIду н

ДеннийДоВоДяТъсяДовiДомачленiвкомiтетУДоIIочаТкУзасiДання.

2.6. Рiшення з питанъ, що розглядаютъся на засiданнях KoMiTeTy,

приймаютъся простою бiлъшiстю голосiв, У разi рiвного розподiпу голосiв

голос голови KoMiTeTy с вирiшальним,



Рiшення KoMiTeTy оформлюеться протоколом, який пiдписустъся всlма

членами KoMiTeTy, присутнiми на

резулътати поiменного голосування

засiданнi, з кожного питання.

у разi вiдмови члена koMiTeTy пiдписати протокол про це з€вначаеться у

протоколi з обгрунтуваннrIм причин вiдмови,

2.7. KoMiTeT вiдповiдас за органiзацiю та проведення процедур закупiвель,

У процесi роботи BiH забезпечуе реалiзацiю таких функцiй:

планування закупiвель, складання та затвердження рiчного плану

закупiвель;

здiйснення вибору процедури закупiвлi та ii проведення;

забезпечення рiвних умов для Bcix учасникiв, об'ективний та чесний

вибiр переможця;

засiданнi. У рiшеннi вiдображаються

членiв KoMiTeTy, присутнiх на його

забезпечення складання, затвердження та зберiгання вiдповiдних

документiв з питанъ публiчних закупiвель, визначених Законом;

забезпечення ошрилюднеЕня iнформацiТ та звiту щодо публiчних

здiйснення iнших дiй, передбачених Законом,

2.8. Голова, секретар та iншi члени KoMiTeTy можуть пройти навчання з

питанъ органiзацiТ та здiйснення закупiвель,

2.9. Члени KoMiTeTy мають право:

брати ylacTb у плануваннi видаткiв i визначеннi потреби у товарах,

роботах та послугах, що булуть закуповуватися;

аналiзувати таlабо отримувати iнформацiю щодо виконання договорlв,

укJIадених вiдповiдно до Закону;

виносити питання на розгJIяд KoMiTeTy;

прийняти рiшення з оформленням вiдповiдного протоколу комlтету щодо

закупiвель вiдповiдно до Закону;

надання роз'ясненtrя особам,

закупiвель, щодо змiсту тендерноТ

запитiв;

що виявили HaMip взяти уIIасть у процедурi

документацii у разi отримання вiдповiдних

необхiдностi виправленнrI технiчних (механiчних, формальних) помилок,



допущених при BHeceHHi iнформачiт про закупiвлю, яка оприлюднюеться на

веб-порталi Уповноваженого органу;

одержувати вiд структурних пiдроздiлiв Територiалъного центру

iнформацiю, необхiдну для проведеннrI процедур закупlвелъ;

уносити свою окрему думку до протоколiв засiданъ KoMiTeTy;

iнiцiювати створення робочих груп з числа спужбових (посадових) та

iнших осiб структурних пiдроздiлiв Територiального центру з метою скJIадання

технiчних вимог до 11редмета закупiвлi, пiдготовки проектiв договорiв тощо;

здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом,

z.t}. Члени KoMiTeTy зобов'язанi:

брати у{асть у Bcix його засiданнях особисто;

органiзовувати та проводити процедури закупiвель;

забезпечувати piBHi умови для Bcix учасникiв, об'ективний та чесний

вибiр переможця;

дотримув атисянорм законодавства у сферi публiчних закупiвель та цього

Положення;

здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом,

Z.1|. Голова KoMiTeTy:

органiзовус роботу KoMiTeTy;

приймае рiшення щодо проведення засiданъ KoMiTeTy;

визначае дату i мiсце проведення засiдань комlтету;

пропонус порядок денний засiданъ KoMiTeTy;

веде засiдання KoMiTeTy;

уносить на розгляд керiвника Територiального центру пропозицiТ щодо

змiн у складi KoMiTeTy;

здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

2.I2. Секретар KoMiTeTy забезпечуе:

ведення та оформлення протоколiв засiдань KoMiTeTy;

оперативне iнформування членiв koMiTeTy стосовно органiзашiйних

питанъ його дiяльностi;

за доруIеншIм голови KoMiTeTy виконання iншоi органiзацiйноi роботи;



документами; 
--,Е-i"тr Ia веб-порта,тri

розмiщення iнформаuiт про публiчнi закуtllвлl I

УповноваженогоорГанУЧерезаВТориЗованiепектроннiмайДанчики;

ВикоНанЕяiншихпоВноВаженъвiДповiдноДоЗаконоДаВсТВа.

2.|з.Голова KoMiTeTy несе персонаJIьну вiдПовiдалъНiстъ за виконаннЯ

покJIадених на KoMiTeT функцiй,

2.t4.3апорУшенн,IВимог,УстаноВленихЗакономтанорМаТиВно.

правовими актами, розробленими вiдповiдно до Закону, чЛеНИ KoMiTeTy НеСУТЬ

вiдповiдалънiстъ згiдно iз законами Украiни,

2.L5.ГоповаТасекретаркомiтеТУнесУТьвiдповiДа.пънiстъзапоВноТУТа

достовiрнiстьiнформацii,ЩооприлЮДнюеТЬсянавеб-порталiУповноВаЖеного

органу з питанъ закупiвелъ для загаJIъного доступу,

Щиректор Територiального центру
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