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Поло,кепня про тсядерпхй KoMiTcT

Держдвяого пiдпрл.мства
,,Укрiiнськпй,вirцiйяпй метеоролоrПlн!й цеятр"

I. Заmльlti положезяя

1.1, Тендеряий KoMiTeT (дшi - (oMiET) - службовi (посадовi) особи ДП
,,vАмЦ' rlалi _ 1амовник' та ;ншi особи. приlначенi вiдповiлальними la

оргавЪацiю та проведеям проце&Yр закупiвлi з.iдяо iз Заковом Украiяи

"Про публiчнi закупiыi" (да".i - ЗакоЕ).

1,2. Метою стюреЕня KoMiTeTy с орmнiзацiя та проведенн, процелvр

,аь)пiвепь назасаrs\ колегiмьчосli ld не)перед,хеносli,

1,З, KoMiTeT у своiй дiяльнФтi керуФься Закояом ,iяшими нормативfiо-

правов!ми акrами з пйтаяь публiчних закупiвель та цим Положеняям,

ll. ].l(n1ll lln l1,1lU(ll l(ll lсIп,{,, b,,nit(l\

2,1. Сuад l(oMiтery, зм;пи до смаду
накsом д,ректора ДП 'УАМЦ", До

2,2, До складу KoMiтely не мохуть входлп посадовi особи та представник,

учаснпкiв, члени ix сiмей, а такох яароднi депутати Укра]ни, депутати
Bep\oв,loi Рм/ Авlочомнбi Ре.п)блl[й Крич jd дел}ааl/ мiсUеви\ ра,

rIлсяство в koмiтeтi яе мас створlовати протирiqчя мiж iвтересами

учасшка си мiж iвтересами учасяrкiв процедури закупiвлi,

яuвпiсть якого може влпивути !а об'€mивн]сть та неупередженiсть

прий,lq, lя рiшень шодо вибор, пеDемолUq проUсо)ги raE)пiBqi,

2,З. Керiвнrцтво роботою kомiтеry здiйснюс йоIю юлова. який призffачаеться

нsкаlом д/рекlора ДП ..УqМЦ'. lpaвo яа пiпписен,
аоговорiв про закупiвпю у lsi sадаяяя таких пов!оважевь дирепором ДП
.,УАМЦ". оФормлених вiдповiдпо до закояодавства.

2,4, Голова xoMirery лризначас засlупника (заступяи{iв) голоз,. секретаря з

чу.,ачленiвrочi,fl) lавиlчачd, ф)ьrUii"очно,оч, еначомilеlу,

У разi вiдсутяостi голов, KoMiTeTy його обов'язкп викоFус заступв,к
rcловп KoMiTeTy (якrчо прпзвачево кiлькох :rаступяикiв голови KoMiTeTy. то

-no"u ",",u,ui ""р"д 
,"* виконуючою обов'язкп юлови KoMiTeTy ва перiод

За вiдсутностi секрФаря KoMiTeTy його обов'язк, в'кояу€ iвg]ий члея

KoMiTeTy, визначев!й йоrо головоlо.



Рiшенм rcлови KoMiTeTy щодо пр!зяачеяяя засryпяша голов, та
ceKpeтapq KoMiTery, виlначенш ф)нкUiй кожноrc члена KovileD ra
вирlшення iнших пиtsнъlачосяlь\ядопроtокоlу,sсiдsчнякомilегу,

За рiшевпям KoMiTeTy, для яадання консультацiй з технiчних пиmяь,
що зазяачеяi в докумеятацii конкfрсню( торгiв, можуть залучатись службовi
(посадовi) та iнlлi особи стукlурнв пiдроздiлiв ДП,,УАМЦ"

2,5, Форvою роботи комiге1) l lасiдднq, 9rc l прdвомочним 1а прис) lносгi
вавьому яе меяше двох тр€тпн членiв KoMiTeTy,

]асiданм Kovircry с tоловою Kolileтy la
проводяться у рзi потреби,

Лереliк пyrJHb. що п:дляlаюlь ро]lляф на lасiданнi Kovilery. la
порqдок денний доводяъся до членiв кочilеry Jo почагry rасiдшяя,

2,б, РiLення роllшдаюlься на lасiданнях roмilely.
приймаюIься лросrcю бiльшiстю голо.iв У pali р;вного роrпод:л) гоlосiв
голос юлови комiт€lу € вирiшшьни .

Рiшеняя KoMiTeTy оФормля€ться протоколом, який лiдписусться yciмa
члеяамл KoMiTeTy, присутнiми яа заеiдаЕнi KoMiTeTy, У рiшепli
вiдобрJьаюlься рез)льlаlи поiченного lолос)вднq членiв KoMilery.
присутнiх на його засiданяi, з кожяого питаям,

У pBi вiдмови члеяа KoMiTery пiдписати протокол про це зазначасrься у
протоколi iз обгрувтуваняям причrн вiдмовr,

2,/,KoMiIe| вiдповiда. la орlанIlаU!ю la проведення процед}рlак}пiвель,

У процесi роботи KoMiTeT забезпечуе решiзацiю так!х фузкцiй:

_ план)взннс Tаkfпiвепь. (маденd la rаlвердленш рiчною ллд)

- здiйсяеяш в!бору процедури закупiвлi та li проведення;

_ забезпечеяяя рiвяях умов для Bcix учаснйкiв, о6'€ктйвппй та чесний вrбiр

, забезпечеяяя сшад!вяяj затверд*евяя та зберimяня вiдповiдяйх
докумеятiв з пивяь публiчвп закупiвФь, визначених Закоsомl

забезпеченяя опр!людяеняя iнформацi'i та звiry щодо публiчяrх заkупiвель
вiдповiдlо до Зжояу]

_ наданнс роз'ясченяя о(обам. шо виявили Haмip вlяlи }часlь у процедурi
]3к}лiвель, ulодо rмicl) .ендерноiдокученmUii) Pai ог?иvдш вiдловiдни\



r i].,1,Ir] , ],r !r ]i] r ,п, r;] , .,rrr\ ]l[!r !r!

III. Правд I'n обоD'я}кп члсfiiD KoMiTcTy

З, l , Члев! KoMiTeTy мають право:

брат! участь у плаяуваянi в!даткiв i в!зяачеяяi потреби у mварц, рйота\
та поФуйх, що будуть закуповувашся;

аналilувати тrJбо отим)вати iнформацiю щодо викочання доmворlв.
укладених вiдповiдво до Закояуl

вляосп п!таняя вд розгляд KoMiTeTy;

прийнqlи рiшеянq l оформленнq вiдповlдного проrоколу KovI teт) шооо
яеобхйяостi випршення техиiчв,х (мехаяiчвях. Формuьн!х) пом,лок,
допущеяц пр! вяесевяi iЕФормацii про закупiвлю, яка оприлюдфеться яа
веб портдi Уповноважеяого оргму;

одержуватй вiд стуmуряих пiдроздiлiв ДI,,УАМЦ" itФормацiю, fiеобхiдву
для проведеявя процедур закупiвель;

вносиги свою окрещ д)!к) ло проlоьолis }а(iдань KoVireryi

iяiцiюват! створеняя робочих груп з числа посадов!х та iяш!х осiб
с lрукDрни\ пi.црозоiлiв ДП..\ АМШ'з меmю складаяня технiчних вимог до
предмета закупiвлi, пiдготов@ проеюiв доюворiв тощоi

здiйснюватл iяшi дii, передбаченi Закояом,

з,2, .{ле!и KoMiTeTy зобов'язавii

органьовуват, та проводlлти процедури закупiвель;

брати участь в ycix засйаняях KoMiTeTy оФбисто;

забезпечуват! PiBяi умовй для Bcix учася'rкiв, об'€ктrвяий та чесяий в!бiр

дотрямуватпся норм закояодавства у сферi публiчяйх закупiвель та цюю

здiйсяювати iвшi дii', передбаченi Захояом,

З.З, Голова KoMileтy:

оргаяiзову€ рбоry KoMiTeTy;

пр!ймае рiшевяя щодо проведевяя засiдшь KoMiTeTy;

впзпачае длу i мiсце проведеяя, зеiдавь KoMiTeTy;



пропоtrуе порrдок деняий засiдаяь KoMiTeTy;

веде зас;дання KoMiTeTy;

вносиlь на розlляд керiвним пропоrиuii шодо ]MiH у сшадi комilег}:

здlисяюе lяшl повяомжевяя вlдповlдно до закоliодавства.

3.4, СекрЕrар KoMiTery забезпечус:

веденяя та оФормлеtЕя протоколiв

оперативяе iвформуваяня члеяiв

за доруч€нням mлови Koiiiтeтy викоЕуе iяшi оргапiзацiЙнi роботи;

rберimння дохуjl{еtпiв Urодо здiйсненяя публiчнt t }акупiвельl

дотримаяня вимог з Фнодаэства з питмь дiловодства пИ час роботи з
докуме}гами;

розмiщевм iяформацii про публiчвi заryпiшi ва веб_поршi
УповновФкеного оргаяу черq аmрвоваяi Фектроннi маiцшм:
впкояшш iнш!х повноважеяь вйповiдно до законодавсгm,

комlтеry стосовяо оргаяlзацlrяп п!тшь

Iv. Функцiопальпi обовlязкх члевiв тевдерпого KoMiTeTy

Заступник голови тевдеряого KoMiTeTy бере участь в обговореявi та
прийнqпi рIшень шоJо необ\lдносп 1дiй.реннq проlJе4ури lJк}пiвель,
вибору та проведення процедури заryпiвель i полередньоi квшiфiкац;i
)часниьiв. рез)льlаJiв pol тяФ. оUlнки la rорlвряння пгопоJиLjи
конryрсних юрliв. ви,наченря llереч^кц ь ]роuе ýри lаrулiвспь. \оllгролюl
доаиvзння ,а\онодзьсlвd п .ферi п}блjчltиr {аi}пiвель, своlчасяо
оlчайоvпю,,ilчiнаvи в lаьоrолdвсlпilпиlаьь ]аt)лiвел"членiвroMileD.а
також викояу€ обов!язкл голови тевлеряого KoMiTeTy за його вiдсутяостi,

Секретар KoMiTeTy забезпечуе веденяя та оФормлеяш прФоколiв
1асiдdllь KoMileФ. операlиsне lнфорч)вJьня члеяiв KoMllely clocoвHo
орlаF'lац'Йl n\ lиlаrь io о л:qlыlоLli, lJ лор)ченням rcлосJ boмi el
вrкояус iяшi оргаяi:rацiйUi роботr, :rберi19няя локументiв ulоло :rдiйсненвя
л)блiчьих аак)пiвель. догр lа\оьодавсjsа з п/.аlk дiлоsодсlва
пiд час робот! з докумеятNп, розмiщеяяя iяформацii про публiчяi закупiшi
чd веб_пойшi УповроваБерого oplaHy череl авториlован електорчi
чайJ.нчики, виконанчq iршц\ поDноважень вiдповiдро до 1акочодавсtвз,

За вiдсутностi секретаря KoMiTeTy йог обов'язfiи викояуе члея теЕдеряого
Koмiтery (фахiвець з постачаняя l категорii),



ILleя теЕдеряого KoMiTeTy - ЕачальЕик вiддiлу iнформацiйних
технологiй та обслуговування метеообладнання, бере участь в обmвореЕнi та
прийпятП рiшень цодо яеобхiдностi здiйсяеяяя процедур закупiвель, вибору
та проведеяня процедури закулiвель i попередвьо]i квшiфiкацii учасникiв,
результатiЕ розгляду та порiвняння пропозйцiЙ ковкурсяих торгiв,
виlначенtsя перечожuiв lроuедури заr)п:влi. вiдповiда, ]а визначення
lеччiчних виvоl до грелvса Фьугiвli '{ dо Jor)veнrau']
конк)рсних юрllв la дотиvання lе)\нiчних вимоl у пропоlиUi!л loPliB,

Член тендерною KoMiTe]y - фахiвець з постача!яя l KaTeюlii вiддiлу
збуту, закупiвФь та доrýвiрноj дiяльностi, бере участь в обговореннi та
llрийвяпi рiшель цодо необхiдrостi здiйсненяя процедур заrапiвель, вrбору
та проведеняя процедури змупiвель i попередяьо'i квшiФiкацii уsася!кiв,
р.Dлыdlis роllлqл) lJ порiв lяннq пропоlиUlЙ конк)рсни\ lopliB,
ви,нJ lеllts9 переможUiв проUед)ри laкyлiMI. конгролюl включення
обов'язкових вимог до лоюворiв про заryпiвлtо.

Члея тендерного KoMiTeTy заступяик головного бухгмтера! бере
участь в обговореявi та прийпятi р;шеsь щодо !еобfiдностi здiЙснеяня
проUе,D)р ,3кугiве lb, вiбор) la проведення проLел}ри lаýпiвель i

поперелньоi квdliф:кзU:] у lасllи\iв, реtлыdllв роlгляду la порiврячня
проrоlиUiи \оньуп.ниr lopliB. виlначеннq пеDеvожU:в процелурq laby]iB li,
roнlpo'ш вмlоченн, обов'яl(ови\ вумо, Jo доюворis про зdь}пiмю la
перевiрф Ki lbKicPo_cyvoBiро,раrl ньи ло ланлч лоrоворiв,

Iv. Вiдповiдлльвiсть

4,], Гопова кочilегу несе 1ерсонмьн) вiдповiдшьнiсlь
покладевих яа KoMiTeT фуякцiй,

4,2, За лорушеяяя вимог, уставомеяих Закояом та вормат,вно_лраsовим!
мlJми, ро.робlеfi/ч/ вiдповlлно до laKoH) 1lеьи ioмilely чес) lb
вiдповiдшьяiсть згiдво Ь закояами Украiяп,

4,З, Голова та секретар KoMiTeTy !есуть вiдповiдшьяiсть за повноту та
достовiряiсть iнфо!мацii, оприлюднюеться на веб-портшi Уповяоважевого
орmrу з п!таяь закупiвельдля загшьного доступу,

]{прскrор/lп,,у,\Nlц" Т.В.шк\Jiпа


