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KoMiTery та затверджецня
По.lолtенпя про тендерний

KoMiTeт викоцавчого комiтgцi

Лозiвськоi MicbKoi ради

Вiдповiдно до п. 1,2 cT.l1 Закону УкраiЪи "Про публiчнi закупiвлi'',
кер),ючись ст.40 Закону УкраiЪи ,,Про мiсцеве самоврядуванIiя в УкраiЪi'',

Примiрним положеннJ{м лро тендерний коiиiтет або уповновiDкену особу (осiб),
затвердженого наказом Мiнеконофозвитку Украiни вiд З0.03.20lб N9557, з
метою органiзацii та проведення процедф закупiвель для забезпечення поцlеб
територiальноi громади, виконавчий KoMiTeT Лозiвськоi MicbKoT ради

ВИРIШИВ:

l, Створити тендерний KoMiTeT виконавчого KoMiTeTy Лозiвськоi

та затвердлти його склад (додаток
2. Затвердити

MicbKoT ради

1).

Положення про тендерний KoMiTeT виконавчого KoMiTeTy

Лозiвськоi MicbKoi ради (додаток 2).
З. Вважати таким, що втратило чиннiсть, рiшення виконавчого KoMiTery
Лозiвськоi MicbKoi ради вiд 2З.06.2015 року Nл33l.
4. Контроль за виконаItЕям цього рiшепня покJlасти на першого застуцЕика
v iського голови Жидкова О.М..

мiськпй голова

С.В. Зеленський

Грмкiп,2-56-15

о,м
Д.Ю.IвчеЕко

Додаток

1

до рiшення

викоItавчого

KoMiTeTy Лозiвськоi MicbKoi

ради вИ

_

Na_

склАд
теrrдерного KoMiTery вцконавчого KoMiTeцr

Лозiвськоi MicbKoi радп

1.

шульгIновА

2.

грАнкш

Ларпса АнатолiiЪпа

СергiйОлександрович

керуоча справами виконавчого KoMiTery
голова тендерно.о KoMiTeTy;
начапьник управлlнIUl економlки, заступник
голови тендерною KoMiTeTy;

3.

нЕстЕрЕнко

головний спецiалiст ущlавлiнrrя економiки,
секретар тендерного KoMiTery;

4.

голуБ

начальник вiддiлу бухгалтерського облiку i
звiтностi, головний бухгалтер апараry
виконавчого KoMiTeTy, член тендерЕого
KoMiTery;
начальник юридичного вiддiJry апарату
виконавчого KoMiTeTy, член тендерного
KoMiTery.

5.

Вiкrорiя Володимирiвна

Людмила Петрiвна

стЕпАновА

Олена СергiiЪнаiвна

Керуюча справами
виконавчого KoMiTery
Гранrjп, 2-56-15

Л.А. Шульгirrова

Додаюк 2

до рiшеЕIiя

викоЕaвчого

KoMiTeTy Лозiвськоi Micbкoi

ради вЦ

_

N9_

ПОЛОЖЕННЯ

про тецдерцIiй I(oMiTeT
впконавчого r<oмiTery Лозiвськоi MicbKoi ради
I.

Загаьнi положення

Положення розроблено вiдповiдно до статей 8 i 1l Закону "Про rryблiчнi
закупiвпi" (лалi - Закон) i визначае правовий стаryс, загальнi органiзацiйнi та
процедrрнi засади дiяльностi тендерного KoMiTery, а також його права, обов'язки
та вiдповiдшrьнiсть.
1.2. Тендерний KoMiTeT (да,ri - KoMiTeT) - сrr}.эrrбовi (посадовi) та iншi особи
заlмовника, щrизначенi вiдповiдшtьними за органiзацiю та проведення процед}?
зак}пiвлi згiдно iз Законом,
I.З. Метою створення KoMiTery с органiзачiя та лроведення процедр закупiвель
на засадах колегiальностi та неупередженостi.
1.4. KoMiTeT у своiй дiяльностi керуеться Законом, iншими нормативноправовими актами з питань публiчних закупiвель та цим Положенням.
1.5. Замовником е виконавчий KoMiTeT JIозiвськоi Micbкoi ради.
1.1. Ще

II. Засади дiяльностi тендерноm KoMiTery

органiзацii та проведенIrя процедур закупiвель утворюе KoMiTeT
у залежностi вiд особливостей свосi дiяльностi.
Склад KoMiTeTy, змiни до скJIаду та положенIя про нього затверджуються
рiшенням замовника. Що складу KoMiTery входять не менше п'яти осiб.
2.2..Що складу KoMiTery не мохýль входити посадовi особи та представники
1^rасникiв, члени ix сiмей та iншi особи, визначенi законодавством Укра'tни.
ILпенство в KoMiTeTi не повинно створювати конфлiкг мiж iнтересаrr,rи замовника
,la
гIасника чи мiж imересаr"ти учасникiв процедури заýrпiвлi. HMBHicTb якого
може вIIлинути на об'ективнiсть i неупередженiсть прийняття рiшень щодо
вибору переможшя процедури закупiвлi.
2.3. Керiвництво роботою KoMiTeTy здiйснюе йою голова, який цlизначасться
замовникоv. та може мати право на пiдписаrrня логоворiв лро закупiвrпо у разi
}tадання таких повноваrкень замовником, оформленrо< вiдповiдно до
2.1 . Замовнrл< дrrя

законодzlвства.
2.4. Замовник або голова KoMiTery призначае заступника голови, секретаря з
числа членiв KoMiTgty та визначае функцiТ кожного члена KoMiTeTy.
У разi вiдсутностi голови KoMiTeTy його обов'язки виконуе засryпник гопови
KoMiTery.
За вiдсутностi секретаря KoMiTery його обов'язки виконуе iнrrшй член KoMiTery,
визначений його головою.
Рiшенtrя голови KoMiTeTy цодо призначення заступника голови та секретаря
вирiшення iнших
KoviTeTy. визначення функцiй кожного .tлена KoMiTery
питань заносяться до протоколу засiдання комiгету.

та

2.5. Формою роботи KoMiTery е засiдання, яке е правомочним за присlпностi на
ньому не менше двох третин членiв KoMiTery.
Засiдапня KoMiTeTy скJIикаються головою KoMiTeTy та проводяться у pzвi потреби.

перелiк питань, що пiдлягають розгляду на засiданнi koMiTery, та порядок
деrтний доводяться до вiдома членiв KoMiTeT5l до початку засiдання.
2.6. Рiшеrrrrя з питань. що розгJtядаються на засiданнях KoMiTeTy. приймаються

простою бiльшiстю голосiв.

У

разi рiвного розподiлу голосiв гопос голови
KoMiTery е вирiшальним.
Рiшення KoMiTeTy оформлюеться протоколом, яrий пiдписуеться BciMa членадли

KoмiTery, присутнiми на засiданнi. У рiшеннi вiдобралtаються результати
поiменною юлосувzrншI .uleHiB KoMiTery, присутнiх на йою засiдавлi, з кожного
питання.

У

разi вiдмови члена койтеry пiдписати протокол про це зазначасться у

протоколi з обrрунтуванtulм причин вiлмови.
2.7. KoMiTeT вiдповiдас за органiзачiю та проведення процелур зzuсупiвель.
У процесi роботи BiH забезпечуе реа:riзацiю таких функцiй:
. плануванttя закупiвель. сrulадання та затвердження рiчного плану закупiвель:
о здiйснення вибору проше,цури закупiвлi та i"t'лроведення;
. забезпечення рiвних умов для Bcix учасникiв, об'екгивний та чесний вибiр
переможця;
. забезпечення скJIадання, затвердженIш та зберiгання вiдповiдник документiв
з питаяь публiчних закуIiвель, визначених Законом;
. забезпечення оприJlюдненIrr iнформацii та звiry щодо публiчних закупiвель
вiлповiлно ло Закону;
. надання розlясненttя особам, що, виявили HaMip взяти гасть у процелурi
зак}.tliвель, щодо змiсту тендерIiоi документацiТ у разi отриманвя вiдповiдник
запитiв;
l у разi тrроведенIrя закупiвель ToBapiB, робiт i послуг, Bapтicтb яких е меншою
за BapTicTb, що встаItовлена в cTaTTi 2 Закону, тендерий KoMiTeT проводить
заLryпiвлi через елктронну систему закl.пiвель за поданЕям с,fруктур]rих
пiщrоздiлiв Замовника;
о здiйснення iнших дiй, передбачених Законом.
2.8. Голова, секретар та iнmi члени KoMiTeTy можуть пройти навчанIul з питzlнь
органiзацii та здiЙснення закупiвель.
2.9. Члени комiтеIу мають право:
брати участь у тrлануваннi видаткiв i визначеннi потреби у товарах, роботах
та посJt}.гах, що буддь зак)тIовуватися;
. аншIiзувати та,/або отримувати iнформацiю щодо викоIlанЕя договорiв,
укладених вiдповiдно до Закону;
. виносити питаннJI на розгJlял KoMiTery;
. прийняти рiшення з оформленням вjдповiдного протоко.ту KoMiTery щодо
необхiдностi виправлення технiчних (механi.тних, форма:rьних) помилок,
допущених при BHeceHHi iнформацiТ про закупiвпю, яка оприJIюднюеться на вебпорталi Уповноваженого органуi
о одерхq/вати вiд структурних пiдроздiлiв замовника iпформацiю, необхiдну
для проведенЕя процедур закlтriвель;
. уносити свою ol9eмy думку до протоколiв засiдань KoMiTery;

.

о

iнiцiювати створення робочих груп.з чиспа службових (посадових) та
iнuло< осiб структурних пiлрозлiлiв зitмовника з метою сlt;lадання технiчних
вимог до пред\,lета закупiвrri, пiдютовки проектiв договорiв тощо;
о здйсrповати iншi дii, передбаченi Законом.

2.I0. Члени KoMiTery зобов'язанi:
. брати участь у Bcix його засiдапнях особисто;
. органiзовувати та проводити прочедlри закупiвель;
о забезпечувати piBHi умови дlя Bcix учасникiв, об'сктивний та чесний вибiр
переможIц;
о дотримуватися норм законодавства у сферi rryблiчних закупiвель та цього
Положенrrя;
о здiйсI овати iншi дii, передбаченi Закбном.
2.1l. Голова KoMiTeTy:
. органiзовус робоry KoMiTery:
. приймас рiшення tцодо проведення засiлань koMiTery;
. визнача€ дату i мiсце лроведення засiдань KoMiTery;
. пропонус лорядок денний засiдань koMiTeryl
. веде засiдання KoMiTery;
. уносить на розгляд керiвника замовника пропозичii щодо змiн у складi
KoMiTery;
о здiйс}оос iнmi повноваження вiдповiдно до законодавства,
2.12. Секретар комiтецl забезпечуе:
о веденнJI та оформлення протоколiв засiлань koMiTeryl
о оперативне iнформування членiв koMiTeT)i стосовно органiзацiйних питань
його дiяльностi;
. за доручеrrням голови koMiTery виконання iншоi органiзацiйшот роботи;
. зберiгання док),л.rентiв щодо здiйснення публiчних закr7пiвель;
. дотримання вимог законодавства з питань дiловодства пiд час роботи з
документirми;
о розмiценrrя iнформацii про публiчнi закупiвrri на веб-портапi
Уповноваженого оргаЕу через авторизованi елек,гроннi майдаrтчики;
. виконання irrших повновакень вiдповiдно до законодавства.
2.1З. Голова KoMiTeTy персональЕо вiдповiдае за виконilнIlJI покJIаденпх IJa
KoMiTeT функцiй.

2.14.За порушенIuI вимог, установлених Законом та нормативно-правовими

актами, розробленими вiдповiдно до Закону, члени KoMiTery вiдповiдають згiдно
iз законами Украiни.
2.15. Голова та секретар KoMiTery персоIlаJьно вiдповiдають за повноту та
достовiрнiсть iнформацii, що оприJпЬднюеться на веб-порталi Уповноваrкеного
органу з п итirнь зак}тtiвель дtя загального доётупу.

Керуюча справами
впкопавчого KoMiTery
Грапкiн, 2-56-15

Л.А. Шульгiнова

