
чугу[вськА РАйоннА двР}|ъвнА Ад\4|н1стРАщя
хАРк!всько| оБлАст|

РозпоРяд)квння

9угу1]в !{р '2

|1ро вцесе||ня зм!н до
розпоряд'кення голови районн<!!
дер'кавнот адм|н!страш!| вй
16.12.2011 !\! 943

3 метото проведення закуп1вл[ товар|в, роб|т та посл}т за державн! ко1]]ти,

в|дпов|дно до статт| 11 3акону 9кра!ни <||ро зд1йснент:я державних зачп|вель)
1з! зм|нами) та ]ипового положення про ком|тет з кончрсн*тх торг!в
(1з зм!нами), затвердт(еного наказом \4|н|стерства економ1ки !кра!ни
в|д 26 лилня 2010 року ш9 916, зарессщованого в \:1|н!отерств| тостиц!| !кра!ни
06.08.2010 за ]'{у 622/1'7917 кеР}'1очись статтями 6, 39 3акону }кра!ни <|{ро

м!сшев| лерхсавн! адм1н1стац!т>:
1. 3атверлити новий склад ком1тец з конкурсник торг[в районно|

державно[ адм|н|срац|| (додасться).
2.3атверлити поло)кення про ком|тет з концрсник торг1в районно!

державно! адм|н|отрац|т (додасться).
3.8изнати такими, що втратили чинн[сть, тгуткт 1 в частин| затверджен{{я

окладу ком|тету з конк)Фсних торг1в районно! дерхсавно! адм|н|сщац|!
та пункт 2 розпоряджеттня голови районно| державно! адм|н|страц1{

в|д 16 щудня 2011 року !т|о 943 <||ро створенн'{ ком!тец з кончрсних торг!в

районно| державно| адм!н!сщаш|!>.
4. 1{отттроль за виконанн'{м розпоряджен1'{ з:}ли!па]о за собото.

!1ерп:ий засц}/пник голови
районно| дерясавно! адм|н!страц!! |о.к. вАР)кш,!нов



3АтввРджвно
Розпоряд;кення голови
район но] дер;кавно| алм!н1сраш;:
/6х:а2::" и/у'ц ф ?'-

склАд
ком!тету з конкурснпх торг!в районно| дерясавно| адм!н1страц|1

4. РяБтн1нА
]нна |у1икола1вна

5. ссРокуРовА
[алина Флександр|вна

6. |онот|гнв

засцпник голови районно! державно1
адм|н|сщац]], голова ком|тету

спец!ал!ст | категор|| в|лл!лу економ!чного

ро3витк} !':орг|вл! районно| лержа вно!
адм|н1сщац!!

головний спец1ал|ст в[дд1лу ф|нансово-
господарського забезпенення апарату

районно! державно| адм|н|страп||

зав!щ ван сектору у слравах молол| га

спорту районно! дер)кавнот адм|н'стра]д!]

головний спец|ал|ст торидияного сектору

,{митро Анатол|йовин апарац районно| державнот адм|н1страц']

!. коРоствльов
8янеслав 8олодимировии

2. жугА
1етяна йихайл|вна

з. жугА
\4ар|я 8олодимир|вна

3аступнпк кер!внпка апарату'
пачаль!{ик оргап1зац1йного
вйд!лу апарату районно!
дерл{ав!!о| адм;н!страц1|

приходько 62 70з

нанальник сщжби у справах л|тей

район но| лержавно| алм!н !с граш!|

1ц-- н.п. |штРиФАновА



зАтввРджвно

Розпорялження голови

район но| лержавно! адм! н!сщаш||
|'1 .е'сс/г-г {уз2ус;/ у"- ?э-

-,----1-
положшння

про ком|тет з конкурс||цх торг1в районпо! дерэкавно! адм1н!страп!!

1. 3агальн! подо:кен::я

1.1. {{ом|тет з конк}рсних торг|в районно| дерхсавно! адм|н|ощац1|
(дал| - ком!тет) угвор}оетьоя у склад| посадових ос1б районно! дер>кавно!
адм!н1сщац[! (дат1 - замовник)' призначених в!дпов!дальними за орган!зац.}о та
проведенн'{ процед)? закуп1вл1 зг|дно 1з 3аконом 9кра{ни "|{ро зд|йснення

дерх<авних закуп1вель''.
1.2. \4етото утворен}я ком|тету е орган[зац|я та проведенн'{ пРоцедур

закуп[вель на засадах колеЁальност; та неупередженост|.
1.3' (ом!тет у сво!й дйльноот| керуеться цим |{оложенням' 3аконом

}ща!ни "|1ро зд1йсненття дер}(авних закуп!вель'' та |нтпими нормативно-
правовими актами.

2. [1орядок 5,творення та орган!зац|я д!яльност! ком1тету

2.1. €кпад ком1тец та |{опоження про нього затверджу}оться

розпоРядх(енням голови районно| державно| адм|н|сщац!!. .{о складу ком!тец
не мо)к}ть входити посадов| особи та представники уласник!в конкурсних
торг|в, нлени !х с|мей, а також народн! детгщати !кра!ни, дещ/тати 8ерховно|
Ради Автономно| Ресгубл|ки 1(рим та депщати м1сько!, районно| у м|ст|,

районно! та обласно| ради.
3м1ни до складу член1в ком|тец затверджутоться розпорядженням голови

районно| державно| адм|н|сщац||.
2.2. \о складу ком1тец входить не мен:пе п'яти оо1б.

9ленство в ком!тет! не повинно ствоРювати щотир1ння м1ж 1нтересами

з.|]\.|овника та учаоника ни м|ж |нтересалли утасник|в процедри закуп!вл1,

наявн1сть якого мо)ке впли}!ти на об'€ктивн|сть та неупереджен1сть прийняття

р!шень щоло вибору переможшя процед)ри закуп!вл!.
2.3. 1{ер1вництво роботото ком!тец зд1йснтое його голова, який

призначаеться р!!]]еннл{ замовника та може мати право на п|дписання

договор|в про закуп1вл:о у раз| надання йому тактпс повнов:'кень з:|мовником'
оформлених в1дпов|дно до чинного законодавства.

[олова ком[тету орган1зовус роботу ком|тету 1 несе персональну
в!дпов!дальн!сть за виконалня пок.]1адених на ком1тет функш|й.

2.4. [олоьа ком[тету призначае 1з числа илен|в ком1тету засч/пника
голови ком|тец, вйпов[дального сещетаря та визначае функц|| кожного тлена
ком|тету.
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9 раз| в|дсрност! голови ком|тету його обов'язки виконуе засцпник
голови ком|тету.

3а р1п.тенням ком1тету д.]1'{ надання консультац|й з техн|вних питань,
'}азначених у докуйентац1т конкурсних торг|в. мо>к1ть за.'гг{атися посадов! та

1нш! особи стукцрних п1лрозд!л|в замовника.
2.5. Формого роботи ком|тец е зас1дання, як1 скликатоться голово}о

ком|тец.
[|ерел1к питань, що п1длягають розгляду на зас{данн| ком!тец, та порядок

денний доводяться до член|в ком1тёц не п|зн1лпе н1т< за два дн[ до зас1даттня.

2.6. Ёа зас|данттях ком|тет п1дляга1оть розгпяду так1 питання:
планування зд!йснення прошелур зацп! вель:
ск.]'|адання та затвеРджен}{'1 р!нного ллану лержавних зацп|вель:
виб!р прошелури закуп|вл!;
|нп:| питання в|дпов1дно до закону }кра!ни "|[ро зд|йонення дерхавних

закуп|вель''.
2.7. Р!п;ення з питань, що Розг',ш]да}оться на зас!даннях ком|тец,

прийма1оться б|льш!стго голос1в у присщност! не ченше лвох щетин нлен!в

ком1тету.
3а рлови р1вного розпод1лу голос|в голос голови ком|тец с вир|лпальним.

2.8. Р1тпення ком|тец оформляеться протоколом' який п|дписусться ус!ма
нленами ком1тец. присутн1ми на зас;данн! ком!тец.

} раз[ в!дмови нлена ком!тец п|дписати протокол, про це зазначаеться у
протокол| !з зазначенням пр+тнин в|лмови.

3. 0сновп! функц1! ком!тету

1(ом|тет в|дпов1дае за орган|зац!1о та проведенн-'! процед}? закуп[вель. 9
процео1 роботи в1н забезпечус реал1зац1то таких ф1т:кц!й:

плануван!{'{ протягом року зд!йснення процедур зак1тл1вель в|дпов!дно до
затвердженого ко!пторису, ф|нансового плану (плану асиг}т}ъань, плану
використання бтодя<етних (дерт<авних) котшт|в);

складання та затвердження р!нного плану лерэкавних зачп!вель;
зд1йснення вибору прошедури закуп|вл!;
проведення процед1ри закуп|вель та попередньо{ квал|ф|кац[! унасник[в;
забезпечення р|вних рлов для во|х утасник|в, об'ективного та чесного

вибору перемохтц;
надання роз'яснення оообам, як1 виявили нам|р взяти утасть у процедур1

зат<уп1вл!, щодо зм|ст документац|| конкурсних дорг|в (квал1ф|кац|йно]

док1тлентац|!) у раз1 ощимання в1д останн!х в1дпов|дних запит!в;
орган|зац[я приймання, збер[гання, розкриття пропозиц!й кончрсних

торг!в (ц1нових та квал1ф1кац|йних пропозиц|й), забезпеченття вибору найб!льтп

економ|чно виг|дно! пропозиц[] на п|дстав1 кРитер|!ъ та методики оц|нки,
визначених у документац|| з конкуроних торг|в (квал|ф1кац!йн|й док)ълентац1!);
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проведення переговор1в з учасниками п1д час проведення
процед}?и закуп|вл[ в одного г{асника;

забезпечення складання' затверд)кенн'1 та збер|гання
документ[в з питань державних закуп[вель, визначених законом
зд|йснення дер)кавних закуп|вель||;

переговорно1

в|дпов|дних
!кра!ни ''|!ро

опри.]||однення |нформац1! про зд|йснення зактп|вель в1дпов|дно до вимог
3акону !кра{ни''|{ро зд|йснення дертсавнто< закуп|вель";

ведення необх1дно| зв|тност1 щодо зд!йснення процедур зацп|вель
в!дпов|дно до вимог чинного законодавотва;

в}(иття на добров|льн|й основ| належних заход|в, у тому числ1 з
призупинення процед}ри закуп|вп|' для врецл1овання т1италь' зазначених у
зверненн1 з вимого1о щодо усунен}ш пору|цен}б] п|д нас проведен}!'{ процед)?и
зат<уп[вл|;

забезпечення надання [нформац1!, у топту нисл| документ|в, необх|дних
для розгляду скарг, як[ було подано до органу оскарження;

спри,1ння органам' що зд!йснто*оть дерх(авне рецлк)вання та контропь у
сфер| закуп!вель, у виконанн1 ними сво]х повноважень в!дпов!дно до чинного
законодавства' зокрема створенн'{ н:1лежних умов д.]1.'{ проведення перев1Рок,
надання у встановлений сФок необх!дшо< документ1в | в!дпов|дних пояснень;

зд|йснеттня |нтпих д|й, передбанених 3аконом укра!ъи ''|{ро зд|йснення

державних закуп1вель''

4. 11рава та обов'язки нлен!в ком!тету

4.1 . 9лени ком1тету мак)ть право:
виносити питання на розг.гид ком1тец;
ознайомл}оватися з ус!ма матер!ал:тми щодо розг''ш]ду, оц|нки та

пор1внянття пропозиц!й конщ?сних торг|в (ц!нових та квал1ф!кац!йних
пропозиш!й.1 у;асник!в прошеАур зацп|вел ь:

одержувати в1д структурних п1дрозд1л|в раионно1 державно1 адм1н1сщацп
1нформац|го, необх1дну для проведення процедур закуп|вель;

занооити сво1о окрему д},}.{ку до протокол1в зас1дань ком1тец;
проходити навчан}'я з питань орган1зац!! проведенття процедур
зд|йстповати |нпл[ д|], передбавен1 3аконом 9кра!ни ''||ро

державних закуп!вель''.
4.2. |1лени ком|тет зобов'язан|:
орган1зоврати та проводити прошел1ри закуп!вель:
особисто брати унасть в ус1х його зас1даннях;
забезпеч}ъати р1вн1 умови для вс|х учасник!в пРоцедур закуп.вель,

об'ективний виб|р переможця;
в установленому порядку визначати переможц1в процедур зачп1вель'

пропозиц!! конкурсних торг1в (п!нов! та квал1ф|кац!йн! пропозиц!!), як1 за
результатами оц1нки
акцептованими;

визначен| наио1ль1п економ1чно вигцними



спРияти орган.1м, що зд1йсню1оть державне рецл|овання та конщоль у
сфер1 зак),т|1вель' у виконанн| ними повноважень в|дпов|дно до чинного
законодавства' зокрема створенн'{ належних умов д]1я проведення перев1рок,

надання у встановлений сщок необх|дних док1гмент|в | в|дпов|дних пояснень;
вя(ивати у випадках' передбаяених чинним законодавотвом' в!дпов1дних

заход|в щодо забезпечення захисту 1нформац|! при зд1йсненн| процед1р
закуп1вель;

!1пени ком|тету на його зас|даннях берщь )д{аоть в обговоренн! та
прийттятг1 р|тшень щодо пла}т}ъан|1я зд1йсненття процедур зачп1вель' ск.]1аданн'{

та затвердження р|нного плану дерис1вних закуп|вель, вибору та проведення
процед)?и закуп|вель | попередньо| квал1ф|кац|т унасниЁв,
розгляду. оц!нки та пор1вняння пропозиш!й концрсних торг!в
квал!ф!кац1йних пропозиц1й), визначенн-,] переможц1в пРоцедур
зд1йснення 1нлпих д|й' передбанених 3аконом 9кра!ни ''|1ро

державних закуп|вель''.
\ени ком|тец зобов'язан| дощимуватися вимог цього |1оложення,

3акону }кра'йи "[!ро зд1йонеттня державних закуп!вель'' та |нтпих нормативно-

збереження конф|денц1йноот! |нформац|!, що

надаеться вик.,!1очно й|н1стерству економ1чного розвитку | торЁвл| }ща{ни,
органам, що зд!йснтототь державне рецл1овання та контроль у сфер| зак1тл[вель,

органу оскаржен|{-,{ та суду.
4.3. [олова ком[тец:
орган!зовус робоц ком1тец 1 несе персона.]!ьну в1дпов1дальн!сть за

виконання пок.'1адених на ком|тет функц|й;
приймас р|ц!ення щодо проведення засиань ком!тету;
визнаяас дац [ м|сце проведення зас|дань ком|тец;
пропощ€ порядок денний зас;дань ком|тец;
веде зас|дання ком1тец;
визнанас фщкш!| кожного члена ком1тец;
призначае засцпника (засцпник|в) голови та в1дпов1дального сеь?етаря

ком|тец !з нисла нлен|в ком|тец;
вносить на розгляд голови районно! державно! адм1н1сщац|| пропозиц!т

щодо зм1н у ск]!ад1 ком1тету;
зд|йснлое |н:п1 повнова:кення вйповйно до чинного законодавства.
Р1плення гопови ком!тец щодо призначенн'1 засцпника (засцпник|в)

голови та в[дпов|дального секретаря ком|тету, визначення функц|й кожного
нлена ком1тету та вир|птення |нплих питань заноояться до протокощ зас|дання

ком1тец.

результат1в
(ц|нових та
закуп!вель,
зд1иснення

правових акт1в,
торг!в (ш|нов|

забезпетувати
дшльност ком1тету' та
попередньо! квал1ф|кац1!).

об'ективно та неупереджено розглядати пропозиц1т
та квал|ф!каш!йн| пропозиш!':') уасник|в процед}Р

конкурсних
зак1.п|вель,
стосуеться

!нформац[], надано! утаониками (унасниками

1нформац[я щодо розгляду та оц!нки пропозиц!й кончрсних торг1в
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4.4. €екретар ком|теч призначаеться головото ком|тец у встановленому
цит'т |1оложенням порядку' який забезпетус ведення та оформлення протокол1в
зас|дань ком!тету' оперативне |нформуванття нлен!в ком!тец стосовно
орган!заш!йних питань його д!яльност!, за лоруяенг{''м голови ком|тец виконус
|нплу орган1зац|йну роботу, а також забезпетуе в1дпов!дно до вимог чинного
законодавства збер1гання докщлент|в щодо зд1йсненття зат<уп!вель, дотрим:1ння
вимог чинного законодавотва з питань д|ловодства при робот| з документами,
зд|йонгое |н:п1 повноваясення в[дпов|дно до нинного законодавства.

4.5. €екретар ком1тец (особа' що його зам|щус) надае особам, як|
звернулися з в!дпов|дним 3апитом. докрпенташ!го конкд:снг:< торг|в
(квал!ф|кац|йну документац!:о) та зм|ни до не? (за наявност!) у про1]]итому
вигляд| з що}гу{ерованими стор!нками' засв!дчен! п|дписом голови ком!тец
(викоттуоного обов'язки голови) | скр1плен! печатко!о замовника або в
елекщонному виг;тяд| в раз[ використан!'{ елекщонних засоб|в.

4.6. 3а в1дсутност1 сещетаря ком|тету його обов'язки виконуе |нп:ий нлен
ком1тету. визначений голового ком1тец'

5. Б|дповйальн!сть

5.1. !{лени ком1тец нео}ть персональну в|дпов|дальн|сть за прийнят1
ними р1:пення в|дпов|дно до винного законодавства !ща!ни.

5.2. [олова та секретар ком|тету нес1ть в|дпов1дальн|сть за повноту та
доотов1рн1сть 1нформщ1!, що опри']1]одн}о€ться на веб-портал| уповноваженого
органу з питань закуп|вель, для загального доступу.

3аступник кер!вника апарату'
начальнпк орган!зац!йного
в|дцш|у апарату раионно|
дерясавно! адм|п!страц1! н.п. |||тРиФАновА
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