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Положения 
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I. Загальш положения.
1. Комп-ет з конкурсних торпв (даш - ком1тет) - службов1 (посадов!) та iHuii особи 

Маргупольського державного ушверситету (дал! - замовник), призначеш вщповщальними 
за оргашзацио та проведения процедур закуп!вл! зпдно i3 Законом Украши "Про 
здшснення державних закушвель" вщ 10.04.2014 № 1197-VII (дал1 - Закон).

2. Метою створення ком1тету е оргашзашя та проведения процедур закушвель на 
засадах колепальност1 та неуиередженость

3. Комитет у сво1Й д1яльност1 керуеться положениям про ком1тет з конкурсних 
торг1в, Законом та шшими нормативно-правовими актами.

II. Порядок створення та оргашзашя 
д1яльност1 комггету.

1. Склад ком1тету та положения про нього затверджуються р1шенням замовника. До 
складу ком1тету не можуть входити посадов1 особи та представники учасниюв, члени Тх 
имей, а також народш депутата УкраТни, деиутати Верховно!’ Ради Автономно!' 
Ресиублки Крим та депутата мюько!', районно’! у MicTi, районно'!, обласно! ради.

Змши до складу члешв ком1тету затверджуються ршенням замовника.
2. До складу ком1тету входить не менше п'яти oci6.

Членство в KOMiTeTi не мае створювати протир1ччя м1ж штересами замовника та 
учасника чи м1ж штересами учасниюв ироцедури закушвл!, наявшсть якого може 
вплинути на об'ектившсть та неупереджешсть прийняття piuieHb щодо вибору 
переможця процедури закушвл!.

3. Кер1вництво роботою ком1тету здшснюе його голова, який призначаеться ршенням 
замовника та може мати право на шдписання договор1в про закушвлю у раз1 надання 
таких повноважень замовником, оформлених вщповщно до законодавства.

Еолова ком1тету оргашзовуе роботу ком!тету i несе персональну вщповщальшсть за 
виконання покладеиих на ком1тет функцш.

4. Голова ком1тету призначае заступника (заступниюв) голови, вщповщального 
секретаря з числа члешв ком1тету та визначае функш! кожного члена ком!тету.

У раз1 вщсутност! голови ком1тету його обов'язки виконуе заступник голови 
ком ггету.

За р1шенням ком1тету можуть залучатись службов! (посадов!) та iHuii особи 
структурних пщроздшв замовника для надання консультацш з техшчних питань, 
гцо зазначеш в документаш!' конкурсних торпв.

5. Формою робота ком1тету е засщання, як! скликаються головою ком1тету.
Перелж питань, що шдлягають розгляду на засщанш компету, та порядок деиний

доводяться до члешв ком^ету не ni3Hiuie шж за два дш до засщання.
6. На засщаннях ком1тету шдлягають розгляду таю питания:
планування здшснення процедур закушвель;
складення та затвердження р!чного плану державних закушвель;
виб1р процедури закушвл!;
шин питания вщповщно до Закону.



7. Р1шення з питань, що розглядаються на засщаннях ком1тету, приймаються простою 
бшышстю голоав  у присутносп не менше двох третин члешв к о м е т у .

За умови piBHoro розподшу голоав  голос голови KOMiTeTy е вир1шальним.
8. Р1шеиня ком ^ету оформляеться протоколом, який пщписуеться yciMa членами 

ком1тету, присутшми на засщаиш комггету.
У pa3i вщмови члена ком ^ету  пщписати протокол про це зазначаеться у протокол! 

i3 зазначенням причин вщмови.

III. Головш функци комггету.
1. Ком1тет вщповщае за оргашзащю та проведения процедур закушвель. У 

npoueci робота BiH забезпечуе peani3anito таких фуикщй:
• планування протягом року здшснення процедур закушвель вщповщно до 

затвердженого кошторису, фшансового плану (плану асигнувань, плану 
використання бюджетних (державних) к о п т в );

• складення та затвердження р1чного плану державних закушвель;
• здшснення вибору процедури закушвлц
• проведения процедури закушвель та попередньо\' квал1фжацп учасниюв;
• забезпечення р1вних умов для Bcix учасниюв, об'ективного та чесного вибору 

переможця;
• надання роз'яснення особам, що виявили нам1р взяти участь у процедур! 

закушвл1, щодо змюту документацп конкурсних TopriB (квашфкацшноУ 
документацп) у pa3i отримання вщ останшх вщповщних запипв;

• оргашзашя приймаиня, зберЬання, розкриття пропозицп конкурсних TopriB 
(цшових та квал1фжащйних иропозицш), забезпечуе виб1р найбшьш 
економ1чно вигщноТ пропозицп на пщстав1 критерпв та методики оцшки, 
визначених у документацп з конкурсних TopriB (квал1фкацш нш документацп);

• проведения переговор1в з учасииками пщ час проведения пёреговорноУ 
процедури закушвлц

• забезпечення складання, затвердження та збержання вщповщних д о к у м е н т  
з питань державних закушвель, визначених Законом;

• опршподнення шформацн про здшснення закушвель вщповщно до вимог Закону;
• ведения необхщно '1 3BiTHOCTi щодо здшснення процедур закушвель вщповщно 

до вимог законодавства;
• вжиття на добровшьнш основ1 належних заход!в, у тому числ! з призупиненням 

процедури закушвл1, для врегулювання питань, зазначених у зверненш з вимогою 
щодо усунення порушення пщ час проведения процедури закушвлц

• забезпечення надання шформацп, у тому числ1 докум ента, необхщних для 
розгляду скарг, яю було подано до органу оскарження;

• сприяння органам, що здшснюють державне регулювання та контроль у сфер! 
закушвель, у виконанш ними cboix повноважень вщповщно до законодавства, 
зокрема створення належних умов для проведения перев1рок, надання у 
встановлений строк необхщних докум ента i вщповщних пояснень;

• здшснення шших дш, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки члешв комггету.
1. Члени компоту мають право:

• виносити питания на розгляд комггету;
• ознайомлюватися з yciMa матер1алами щодо розгляду, ощнки та пор1вняння 

пропозищй конкурсних торпв (цшових та квал1ф1кацшиих пропозицш) 
учасниюв процедур закушвель;



• одержувати вщ структурних пщ роздш в замовника шформащю, необхщну для 
проведения процедур закушвель;

• заносити свою окрему думку до протокол1в засщань ком1тету;
• пройти навчання з питань оргашзацп та проведения процедур закушвель;
• здшснювати iHuii дп, передбачеш Законом.

2. Члени ком1тету зобов'язанк
• оргашзовувати та проводите процедури закушвель;
• брати участь в ycix його засщаннях особисто;
• забезпечувати piBHi умови для Bcix учасниюв процедур закушвель, 

об'ективний виб1р переможця;
• в установленому порядку визначати переможщв процедур закушвель, 

пропозицп конкурсних торпв (цшов1 та квагифкацш ш  пропозищУ) яких за 
результатами оцшки визначеш найбшып економ1чно вигщними та акцептован!;

• сприяти органам, що здшснюють державне регулювання та контроль у сфер1 
закушвель, у виконанш ними cboix повноважень вщповщно до законодавства, 
зокрема створення належних умов для проведения nepeeipoK, надання у 
встановлений строк необхщних докум ента i вщповщних пояснень;

• вживати у випадках, передбачених законодавством, вщповщних заход1в щодо 
забезпечення захисту шформацй при здшсненш процедур закушвель.

3. Члени ком1тету на його засщаннях беруть участь в обговоренш та прийнятп 
pinieHb щодо планування здшснення процедур закушвель, складання та затвердження 
pinHoro плану державних закушвель, вибору та проведения процедури закушвель i 
попередиьоУ кв&гпфшащУ учасниюв, результата розгляду, оцшки та пор1вняння 
пропозицш конкурсних TopriB (цшових та квал1фшацшних пропозицш), визначення 
переможщв процедур закушвель, здшсненш шших дш, передбачених Законом.

4. Члени ком 1тету зобов'язаш дотримуватися вимог положения про ком1тет з 
конкурсних торпв, Закону та шших нормативно-правових а к та , об'ективно та 
неупереджено розглядати пропозицп конкурсних торпв (niHOBi та квал1фжацшш 
пропозищУ) учасниюв процедур закушвель, забезпечувати збереження конфщенцшност! 
шформацп, що стосуеться д1яльност1 ком1тету, та шформащУ, наданоТ учасниками 
(учасниками попередиьоУ кватфшащУ). 1нформащя щодо розгляду та оцшки пропозицш 
конкурсних TopriB надаеться виключно Мшютерству економ1чного розвитку i торпвл1 
УкраУни, органам, що здшснюють державне регулювання та контроль у сфер1 закушвель, 
органу оскарження та суду.

5. Голова комггету:
• оргашзовуе роботу комитету i несе иерсональну вщповщ альш сть за виконання 

иокладених на ком кет функцш;
• приймае р1шення щодо проведения засщань ком1тету;
• визначае дату i мюце проведения засщань ком1тету;
• пропоиуе порядок денний засщань ком1тету;
• веде засщання комЬету;
• призначае заступника (заступниюв) голови та вщповщального секретаря комггету 

13 числа члешв комитету;
• визначае функци кожного члена ком1тету;
• уносить на розгляд кер1вника замовника пропозицп щодо змш у склад1 комггету;
• здшснюе mini повноваження вщповщно до законодавства.

6. Р ш еиия голови комиету щодо призначення заступника (заступниюв) голови 
та вщповщального секретаря комггету, визначення функцш кожного члена ком1тету та 
вирш ення шших питань заносяться до протоколу засщання комиету.

7. Секретар ком ^ету  призначаеться головою комиету у встановленому цим 
положениям порядку, який забезпечуе ведения та оформления протокол1в засщань



комггету, оперативне шформування члешв комггету стосовно оргашзацшних питань його 
д!яльност1, за дорученням голови ком1тету виконуе шшу оргашзацшну роботу, а також 
забезпечуе вщповщно до вимог законодавства збершання докуменпв щодо 
здшснення закушвель, дотримання вимог законодавства з питань дшоводства при 
робот! з документами, здшснюе mini повноваження вщповщно до законодавства.

8. Секретар комтету (особа, що його зашщуе) надае особам, яю звернулися з 
вщповщним запитом, документацпо конкурсних TopriB (квал1фшацшну 
документацда) та змши до не'1 (за наявносп) у прошитому вигляд1 з 
пронумерованими сторшками, засвщчеш пщписом голови комггету (виконуючого 
обов'язки голови) i скршлеш печаткою замовника або в електронному випищд в pa3i 
використання електронних засоб1в.

9. За вщсутност1 секретаря комтету його обов'язки виконуе шший член ком1тету, 
визначений головою комитету.

V. Вщповщальшсть
1. Члени ком1тету несуть персональиу вщповщальшсть за прийнят1 ними ргаення 

вщповщно до закошв Украши.
2. Голова та секретар комтету несуть вщповщальшсть за повиоту та достсдаршсть 

шформаци, що оприлюднюеться на веб-портал1 Уповиоваженого органу з питань 
закушвель для загального доступу.
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