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положвння
Про уповноважену особу

1. Зага.llьнi положення

1.1. I]e Положення <Про уповноважену особу> (далi Положення)
Територi€Lпьного центру соцiального обслуговування (надання соцiацьних
послуг) НiжинськоТ MicbKoi ради ЧернiгiвськоТ областi (далi Замовник)
розроблено вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону <Про публiчнi закупiвлi> (далi -
Закон) та Наказу MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi УкраiЪи "Про
затвердження Примiрного положення про тендерний KoMiTeT або уповноважену
особу (осiб) " вiд З0.03.2016 р. Nч 557 (зi змiнами вiд |2.04,2016 р. JYл 676).
Положення визначае правовий статус, загальнi органiзацiйнi та процедурнi
засади дiяльностi уповноваженоТ особи, а також iT права, обов'язки та
вiдrrовiдальнiсть.

1.2. Уповноважена особа посадова або iнша фiзична особа, яка с
працiвником замовника, визначена вiдповiдальною за органiзацiю та
проведення закупiвель ToBapiB, робiт та послуг, спрощених закупiвель згiдно iз
Законом на пiдставi розпорядчого рiшення замовника або трудового договору
(контракту).

1.2,1. Уповноважена особа здiйснюе органiзацiю та проведення публiчних
закупiвель ToBapiB робiт i послуг, спрощених закупiвель, BapTicTb яких с
меншою за BapTicTb, що встановлена в пунктах l i 2 частини 1 cTaTTi 3 Закону
УкраТни <Про публiчнi закупiвлi>.

|.2.2. Спрощена закупiв ля - придбання замовникоМ ToBapiB, робiт i послуг,
BapTicTb яких дорiвнюе або перевищуе 50 тис. гривень та е меншою 200 тис.
гривень .

1.2.3. Уразi здiйснення закупiвель ToBapiB, робiт i послуг, BapTicTb яких не
перевищус 50 тисяч гривень, уповноважена особа дотриму€ться принципiв
здiйснення публiчних закупiвель та може використовувати електронну систеN{у
закупiвель, у тому числi електроннi каталоги для закупiвель ToBapiB. У разi
здiйснення таких закупiвель без використання електронноi системи закушiвель

уповноважена особа оприлюднюе в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно



до cTaTTi 10 Закону УкраТни <Про публiчнi закупiвлi> звiт про договiр про
закуп i влю, укладен ий без використання електронноТ системи закупiвель.

1.3. N4е,гою дiяльностi уповноваженоТ особи € органiзаltiя та IIроведенFlя
rrублiчrrих закупiвеJIь ToBapiB робiт i послуг, спрощених закупiвель, вар,гiсть
яких с меншою за BapTicTb, що встановлена в абзацах першому i другому
частини I cTaTTi 3 Закону УкраТни <Про публiчнi закупiвлi> на засадах
об' сктивностi та неупередженосr:i.

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено вiдповiдальним за
органiзаttiю та проведення одних i тих самих процедур, закупiвель, спрошених
закупiвель тендерний KoMiTeT та уповноважену особу.

1.5. Уповноважена особа у своТй дiяльностi керуються Законом УкраТни <Про
публiчнi закупiвлi>, iншими нормативно правовими актами з питань
публiчнrrх закупiвель та rIим Ilоложенням.

2. Засади дiяльностi та вимоги до уповноваженоТ особи

2.1. Уповноважена особа здiйснюс дiяльнiсть на пiдставi рittlення (наказу)
заN,{овF{L{ка або трудового договору (контракту) у вiдповiдностi до норм
трудового законодавства. У разi укладеFIня трудового договору, такий дсlговiр
може укладатися на бюджетний piK в межах затверджених кошторисних
призначень з можливiсть пролонгацiТ на наступний piK за погодже}tIIя\l
замовника та уповноваженоТ особи або на час органiзацiТ та проведенFrя
спрошених закупiвель.

2.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадовi особи та
преllставники учасrrикiв, та iHttti особи, визначенi законодавством УкраТни.

2.3, Пiд LIac органiзаrдiТ та проведення закупiве;tь, спроu_lених заку,гtiве.ltь

уповноважена особа не повинна створIовати конфлiкт Mix< iн,гересами
замов}{ика та учасникiв чи Mix< iнтересами учасникiв закупiвель, наявнiс,гь
якого може вплинути на об'сктивнiсть i неупередженiсть прийняття рiшеtlь
шодо вибору переможця закупiвлi. У разi LIаявностi зазначеного конфлiкту

уповноважена особа iнформуе про це замовника, який приймас вiдповiдне

рiшення щодо проведення закупiвлi, спрощеноТ закупiвлi без участi такоТ особи.

2.4. Замовник мас право визначити одну, двох чи бiльше уповItоважених осiб у
залежностi вiд обсягiв закупiвель.

2.5.У разi визначення однiеТ уповноваженоТ особи замовник мае право
визFIачити особу, яка буле виконувати обов'язки уповноваженоТ особи в разi iT

вi7lсу,гностi (пiд час перебуваIIня на лiкаргlяному, у вiдряджеrrнi або вiдrlустrri).



2.б. Уповноважена особа повинна мати вищу ocBiTy. У залежностi вiд обсягiв

та предмета закупiвлi уповноваженiй особi доцiльно орiентуватися в одному чи

декiлькох питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурi ринкiв ToBapiB, робiт i послуг та

факторах, Що впливають на if формування, а також джерелах iнформацii про

ри}{кову кон'юнктуру;

у чинних стандартах та технiчних умовах ToBapiB,

закуповуються замовником ;

особливостях укладення догорiв про закупiвлю

i послуг, якi

у видах. iстотних умовах та
ToBapiB, робiт i пос;rуt, тоIцо;

гIiдтверлити piBeHb володiння знаннями у сферi гrублiчних закупiвель з

урахуваНням вимог абзацУ другого частини восьмоТ cTaTTi 1 l Закону УкраТни

uПро пlб,riчнi закупiвлi) (до 1 сiчня 2022 року).

2.'l. оплата працi уповноваженоi особи здiйснюсться на пiдс,гавi законiв та

iнших нормативно-правових aKTiB УкраТни, колективного договору. Розмriр

доплати за розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу

виконуваних робiт уповноваженоТ особи визнача€ться постановою KN4

УкраТни, вiд jo.oB.zooz, Jъ 1298 "Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi

СдиноТ тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати праui працiвникiв

ус.гаI{ов, закладiв та органiзаrtiй окремих галузей бюджетнот сфери" та Наказом

N4iHicTePcTBa праЦi та соцiальноТ полiтики УкраТни 30в/519 Bizt 05.20.2005 <ГIро

впоряi{кУваннЯ умоВ оIrлатИ працi праuiвнИкiв закладiв охорони зilоров'я ,га

усl-анов соrliального захисту населення)) у разi укладення тру/lовоI-о доI,овору

(контракту) вiдповiдно до вимог законодавства.

2.8. У разi визначеI{ня лвох i бiльше уповноважених осiб замовник мо}ке

прийняти рiшення щодо створення вiдповiдного окремого с"груктурilого

пiдрозлi.lrу iu визначити керiвгrика, який органiзовус роботу такого пiдроздiлу,

2.g. УповноважеFIа особа пiд час виконання своТх ф1,1lкцili кер),с,],ься

наступними принципами :

добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;

максимаJIьна економiя та ефективнiсть;

вiдкритiс,гь та прозорiс,гь на Bcix стадiях закупiвлi;

недискримirlацiя учасникi в;

об'сктивна та неупереджена оцiнка тендерних пропозицiй;



запобiганFlя корYпrtiйним лiям i зловжиRанI{ям,

2.1 0. Уповноважена особа:

плану€ закупiвлi та формуе рiчний план закупiвель в електроннiй системi

закупiвеЛь, вносиТ" до'пiо- змiнИ та лоповнення (у разi необхiдностi);

проводить спроrценi закупi влi ;

забезпечr,с складання, затвердження та зберiгання вiдповiдних документiв з

питань п_чблiчних закупiвеJIь, визначених Законом;

опри--Iю:lнюс ts електроннiй системi закупiвель звiт про договiр про закупiвлю

,o"api". робiт чи посJIуг, укладений без використання електронноТ системи

закl,п iBe-rb,

нал&€ в \.становлений строк необхiднi документи та вiдповiднi пояснення;

аналiзr,с виконання договорiв, укладених згiдно iз Законом;

представjIяе iнтереси 'Гериторiального tIeHTpY з питань, tlов'язаних iз

здiйснегtttяпл закугtiве.ltt,, зокрема lriл час rrepeBipoK i кон,r,роJIьних захолiв,

розгляду скарг i судових справ;

скЛаДаСТаПоДасзвiтнiстьТериторiаЛЬноГоЦеНТрУЗПИТаНЬпУблiчних
закуп iвель;

здiйсtitос irrшi дiТ, перелбаченi Законом, або розпоряд(Iи\{1,1 док),\1еII,га\{и

Територi аJI ьного центру;

Рiшення УповноваженоТ особи оформлюються протоколом, який пiлписчсr,ься

Уповноваженою особою, iз зазначенням дати прийняття Рiшення,

2.1l. Уповноважена особа ма€ право:

братИ участЬ у IIJIaHyBartHi виДа,гкiв i визначеrrнi потреби в товарах, робоr,ах i

послугах, rцо будуть закуповчватися

пройти навчання з питань органiзацiI та здiйснення закупiвель;

iнiцiювати створення робочих груп з чис.ла службових (гlосаДоо11) 
_11 i:::}

осiб замо}]ника з ме,гок) скJIадання технiчних вимог ло предмета закупlвл1,

оцiнки поданих тенлерних пропозицiй, пiдготовки проектiв договорiв,гоrrцо;

приймати рilпення, узгоджувати проекти документiв, зокрема договору про

закупiвлю з метою забезпечення його вiдповiдностi умовам закупiвлi, та

пiдписувати в межах свост компетенцiт вiдповiднi локументи,



вимагати та отримувати вiд сзrужбових осiб замовника

доку\lенти, необхiдНi длЯ виконання завдань (функцiй),

ор гаtti заr{iсtо та п роведеIrн ям закупi вель, спро щених закупiвель ;

брати участь у проведеннi нарад, зборiв з lrитань'

iнформацiю та
пов'язаних з

пов'язаних з

функrtiональними обов'язками уI]овЕlоважеt{оТ особи;

в межах своТх повноважень надавати роз'яснення i консультацiТ бюджетним

установам, засноВникоМ якиХ с замовнИк, з питаНЬ, Що належа,гь до комtlетенцiТ

уповноваженоТ особи;

здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.

2.12. Уповноваженi особа зобов'язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сферi публiчних закупiвель та

цього Положення;

органiзовувати та проводити закупiвлi, спрощенi закупiвлi;

забезпечувати piBHi умови для Bcix учасникiв закупiвель, спрощеIrих

закупiвель;

2.|3.Уповноважена особа персонально вiдповiдае:

за прийнятi нею рiшення i вчиненi дiТ (бездiяльнiсть) вiлповiдно до законiв
УкраТни;

у встаrIовлеI]ому Законом
закупiвель,

порядку визначати переможцiв спрошених

рiшенням керiвника замовника в установленому
може премiюватись за якiсне та cyMrriHнe виконанFIя

органiзацiею закупiвель, спрощених закупiвель,
про премiювання.

на

за повнОту та достовiрrliстЬ iнформаrtiТ, що опрИлюднюсться lta Beб-llopтa"rli

Уповноваженого органу;

за поруш]ення вимог, визI]аLIеIIих Закоtlом у сферi публiчrrих закупiВсЛЬ.

3. Витрати
закупiвель

органiзацiю та проведення закупiвель, спроIцених

уповноважена особа за
законодавством порядку
завдань, пов'язаних з
вiдповiдно до положення

Щи ректор Територiального I.М.ШаlIоваJlова


