
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
тАврIйсъкий дЕр}ItАвний АгротЕхнологrчний унIвЕрситЕт

i

IMEHI ДМИТРА МОТОРНОГО

ПОЛОЖЕННЯ

про твндЕрний KoMITET
тдврrйсъкого дЕржАвного АгротЕхнологIчного

УНIВВРСИТЕТУ IMEHI ДМИТРА МОТОРНОГО

мелiтополь
20l9



ЗАТВЕРДЖЕ,НО
Наказ Таврiйського державного.
агротехнологi чного ун i верситетf
iMeHi !митра Моторного
вiд 28 грудня 2019 року J\& 286-ОД

1. Загальнi положення

1.1. Положення про тендерний KoMiTeT Таврiйського державного

агротехнологiчного унiверситету iMeHi lмитра Моторного (далi - Положення)

розроблено вiдповiдно до Закону УкраТни кПро публiчнi закупiвлi>

(далi - Закон) i визначае правовий статус, загаJIьнi органiзацiйнi та процедурнi

засади дiяльнЬстi тендерного KoMiTeTy Таврiйського державного

агротехнологiчного унiверситету iMeHi Щмитра Моторного.

1.2. Тендерний KoMiTeT (далi - KoMiTeT) - службовi (посадовi) та iншi особи

замовника, призначенi вiдповiдальними за органiзацiю та проведення гIроцедур

закупiвлi згiдно iз законом.

1.З. Метою створення KoMiTeTy с органiзацiя та проведення процедур

закупiвель на засадах колегiальностi та неупередженостi.

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

правовими актами з публiчних закупiвель та цим Положенням.

1.5. Склад тендерного KoMiTeTy затверджуеться наказом ректора по

унiверситету.

2. Засади дiяльностi KoMiTeTy
:

2.1. Таврiйський державний агротехнологiчний унiверситет iMeHi fiмитра
МОтОРноГо для органiзацiТ та lrроведення процедур може створити один або

Декiлька KoMiTeTiB з урахуванням своеТ поточноТ дiяльностi. Склад KoMiTeTy,

змiни до складу KoMiTeTy та положення до нъого затверджуються penropo,

унiверситету. !о складу koMiTeTy входять працiвники унiверситету не менше

п'яти осiб.
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2.2. Що склаДУ KoMiTeTy не можуТь входиТи посадовi особи та представники

учасникiв та iншi особи, визначенi законодавством УкраТни.

Членство в KoMiTeTi не повинно створювати конфлiкт мiж iнтересами

замовника та учасника чИ мiЖ iнтересами учасникiв процедури закупiвлi,

наявнiсть якогО може вплинути на об'ективнiсть i неупередженiсть прийняття

рiшень щодо вибору переможця процедури закупiвлi.

У разi виникнення реаJIьного чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у особи,

яка входить до складу тендерного KoMiTeTy, вона повинна повiдомити про це

тендерний KoMiTeT не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли

дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiсть у нет реаJIьного чи

пiсля отримання повiдомлення про

потенцiального конфлiкту iHTepeciB

потенцiального конфлiкту iHTepeciB. Заява про конфлiкт iHTepeciB заноситься в

протокол засiдання.

Комiсiя протягом двох робочих днiв

наявнiсть у члена KoMiTeTy реаJIьного чи

приймас рiшення щодо його врегулювання.

ЧлеН KoMiTeTy, У якого виник реальний чи потенцiальний конфлiкт

iHTepeciB з питання, яке розглядаеться KoMiTeToM не бере участь у засlданнl та

прийнятТi рiшенНя з цьогО питання. У разi, якщо неучасть у роботi KoMiTeTy

особи, у якiй наявний конфлiкт iHTepeciB приведе до втрати гrравомочност1

цього органу, r{асть такот особи у прийняттi рiшення здiйснюсться пiд

зовнiшнiм наглядом.

2.з. Керiвництво роботою KoMiTeTy здiйснюс його голова, який

призначаеться ректором унiверситету та ма€ право на пiдписання договорiв про

закупiвлю в разi надання таких повноважень наказом ректора по унlверситету.

2.4. Голова KoMiTeTy призначае заступникiв голови, секретаря iЗ числа

членiв KoMiTeTy та визначае функцii кожного члена KoMiTeTy

У разi вiдсутностi голови KoMiTeTy його обов'язки виконус ЗаСТУПНИК

голови KoMiTeTy (якщо rтризначено кiлькох заступникiв голови KoMiTeTy, голова

визначае серед них виконувача обов'язкiв голови тендерного KoMiTeTy на пеРiОЛ

свосi вiдсутностi).
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У разi вiдсутностi секретаря KoMiTeTy його обов'язки u"попу.}нший ЧЛеН

KoMiTeTy, визначений його головою.

Рiшення голови KoMiTeTy щодо lrризначення заступника (заступникiВ)

голови та секретаря KoMiTeTy, визначення функцiй кожного члена KoMiTeTy Та

вирiшення iнших питань уносятъся до протоколу засiдання KoMiTeTy.

2.5. Формою роботи KoMiTeTy с засiдання, яке с правоможним у раЗi

присутностi на ньому не менше двох третин членiв KoMiTeTy.

Засiдання KoMiTeTy скликасться головою KoMiTeTy та проводиться у раЗi

потреби.

Перелiк питань, що пiдлягають розгляду на засiданнях KoMiTeTy, та

порядок денний доводяться до вiдома членiв KoMiTeTy до початку засiдання.

2.6. Рiшення з питань, що розглядаються на засiданнях KoMiTeTy,

приймаються простою бiльшiстю голосiв. У разi рiвного розподiлу голОСiв,

голос голови KoMiTeTy е вирiшальним.

Рiшення KoMiTeTy оформлю€ться протоколом iз зазначенням дати

прийняття рiшення, який пiдписусться BciMa членами KoMiTeTy, присутнiми на

засiданнi. У рiшеннi вiдображаються результати поiменного голосування членiв

KoMiTeTy, присутнiх на його засiданнi з кожного питання.

Протокол пiдписусться BciMa членами KoMiTeTy, присутнiми на його

засiданнi

2.7. У разi вiдмови члена KoMiTeTy пiдписати протокол про це зазначасться

у протоколi з обrрунтуванням причин вiдмови.

2.8. KoMiTeT вiдповiдас за органiзацiю та проведення процедур закупiвель

унiверситету.

2.9.У процесi роботи KoMiTeT забезпечус реалiзацiю таких функцiй:

- планування закупiвель, складання та затвердження рiчного плану

закупiвель;

- здiйснення вибору процедури закупiвлi та iT проведення;

- забезпечення рiвних уIr,1ов для Bcix учасникiв, об'сктивний та чесний

вибiр переможця;
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- НаДаНня РОЗ'яСнення особам, що виявили HaMip взяти участь в процедурi

ЗакУпiвель, щодо змiсту тендерноi документацii в разi отримання вiдповiдних

запитiв;

- наДання роз'яснень i консультацiЙ структурним пiдроздiлам унiверситету
В МежаХ cBoix повноважень з питань, що iiа-шежать до компетенцiТ KoMiTeTy;

- забезпечення оприлюднення iнформацiт, документiв, звiтiв, тощо щодо

публiчних закупiвель, здiйснення яких вiднесено рiшенням замовника до

повноважень KoMiTeTy, вiдповiдно до Закону;

- здiйснення iнших дiй передбачених законом.

2.\0. KoMiTeT пiд час виконання своiх функцiй керуеться такими

принципами:

- добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;

- максимЕLльна економiя, ефективнiсть та пропорцiйнiсть;

- вiдкритiсть та прозорiсть на Bcix стадiях закупiвель;

- недискримiнацiя учасникiв та piBHe ставлення до них;

- Об'СктиВне та неупереджене визначення переможця процедури закупiвлi;

- запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.

2.|1. Голова, секретар та iншi члени KoMiTeTy можуть пройти навчання з

ПИТанЬ Органiзацii та здiЙснення публiчних закупiвель, у тому числi

дистанцiйне в iHTepHeTi

2.|2. Члени KoMiTeTy мають право:

- брати УЧасть у плануваннi видаткiв i визначеннi потреби в товарах,

роботах та послугах, що булуть закуповуватися;

- аналiзувати або отримувати iнформацiю щодо виконання договорiв,

укJIадених вiдповiдно до Закону;

- виносити питання на розгляд KoMiTeTy;

необхiдностi виправлення технiчних (механiчних, формальних) помилок,

допущених прИ BHeceHHi iнформацiТ про закупiвлю, яка оприлюдню€ться в

електроннiй системi закупiвель;
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- вимагати ,га отримувати вiд службових осiб i пiдрозлi.lIiв унiверситету

iнформацiю та документи, необхiднi для виконання функцiй пов'язаних з

плануванням закупiвель унiверситету, органiзацiсю та проведенням процедур

закупiвель;

- уносити свою окрему думку до протоколiв засiдань KoMiTeTy;

- iнiцiювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та

iнших осiб структурних пiдроздiлiв унiверситету з метою складання технiчних

вимог до предмета закупiвлi, пiдготовки просктiв договорiв тощоi

- здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.

2.|2. Члени KoMiTeTy зобов'язанi:

- брати участь у Bcix його засiданнях особисто;

- органiзовувати та проводити процедури закупiвель;

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

вибiр переможця;

- дотримуватися норм законодавства у сферi публiчних закупiвель та цього

Положення;

- здiйснювати iншi дiТ, передбаченi Законом.

2.1З. Сектор KoMiTeTy забезпечус:

- ведення та оформлення протоколiв засiдання KoMiTeTy;

- оперативне iнформування членiв- KoMiTeTy стосовно органiзацiйних

питань його дiяльностi;

- зберiгання та облiк документiв щодо здiйснення публiчних закупiвель,

пов'язаних з дiяльнiстю KoMiTeTyi

- дотриманнrI вимог законодавства з питань дiловодства пiд час роботи з

документами;

- розмiщення iнформацii про публiчнi закупiвлi в електроннiй системi

закупiвель через авторизованi електроннi майданчики;

- облiк часу використаного на планування закупiвель, формування

потреби, пiдготовку до закупiвлi, складання документiв щодо публiчних

закупiвель (у т.ч. тендерноТ документацiТ, технiчних специфiкацiй), проведення
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процедур закупiвель та звiтування про виконання договору, а також виконання
KoMiTeToM iнших фунКцiй, передбачених Законом;

- За ДОРУЧеННЯМ ГОЛОВИ KoMiTeTY ВИКОнання iншоТ органiзацiйнот роботи;
- виконання iнших повноважень вiдповiдно до законодавства.
2,14, Голова KoMiTeTy несе персон€шьну вiдповiдальнiсть за виконання

покладених на KoMiTeT функцiй;
2,15, За порушення вимог, установлених Законом .'a нормативно-

правовими актами, розробленими вiдповiдно до Закону, члени KoMiTery несуть
вiдповiдальнiсть згiдно iз законами Украiни.

2.|6. Голова та секретар KoMiTeTy несуть вiдповiдальнiсть за повноту та
достовiрнiсть iнформацiТ, що оприлюдню€ться в електроннiй системi закупiвель
для загаJIьного доступу.


