ЗАТВЕРДЖЕl IО
l1

ПОЛОЖЕННЯ

про ylroBHoBaжeHy особу з пцтань закупiвель
I. Зага.ltьнi положенпя
1.1.I{e 11олохення розроблено вiдповiдtло до с,га,гей 9 i 11 Закону "I1ро
публiчнi закупiвлi" (да.rri
Закон) визначае правовий статус, загальнi
органiзацiйнi та процедурrri засади дiяльнос,гi уповноваженоТ особи, а також't1
права. обов'язки ta вi_rповiлапьнiс гь,

i

-

-

слухtбова (посадова) чи iнша особа, яка е
праuiвникоv ДГI 'УА\4Ц" i визrtа,Iсна вiлп.lвiдальною ta органi tauilo Ia
Ilроведення процедур закушiвлi/спрощеIrих закупiвель згiдно з Законом tta
пiдставi наказу лиректора ДП "УАМЦ",
1.3, Замовником tte може бути одночасно визначено вiдловiдальttими за
optaHiзaltiK, ld llроведення одttих i tих саNlи\ лроuед)р taKlltiBe.tb lсндсрний
KoMiTeT та уповtIоважену особу (осiб),
1.4, Метою дiяльностi ylroBHoBarKeHoT особи с органiзацiя та проведення
процедур закупiвлi в iHTepecax ДП "YAML{" на засадах об'сктивностi та
неупередженостi,
1,5. Уповноважена особа у своТй лiяльностi керуIоться ЗакоtlолI, iнutими
норма]ивно-праsоаи\lи акtами ( пиlань rrlблiчних закупiвель ta ttим
положенням.
1,2. Уповноважена особа

II. Засади дiяльностi та вимоги до уповноваяtеноi особи

2,1, Уповноважена особа здiйснtое дiяльнiсть на пiдставi

наказу

директора !П "УАМI{" у вiдповiдttостi до llорм трудового закоllодавства.
2,2, Не можуть визначатися уIlов[IоважеIlими особами посадовi особи та
прелставники учасникiв, ч.ltени ixHix сiмей, а r,акояt нароДнi делутаl,и Украiни,
депутати BepxoBHo'i Рали ABтoHoMHo'i Республiки Крим ,га деrtутати MicbKoi,
районноi у м icr i. район ноТ. об. t.tcHoT ра,ttи.
2.З, Пiд час органiзацii та проведеllня процедур зltкупiвеltь уповноважена
особа не повинна створlовати кошф:Iiкт мiж iнтересами [П "YAMI{" та
учасвикiв чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi, ttаявнiсtь якого
може вплинути на об'сктивнiсть i неупередженiсть llрийняr"Iя рiшень чtодо
вибор1 переможuя лроцедури la куп iвл i.

У

разi наявностi зазначеного конфлiкту упоановажена особа iвформус
про це керiвtrицтво flП "YAMI]", яке лриймас вiдповiдне рiшення щодо

проведення [роцедури без участi TaKo'i особи,
2.4. У разi визначення однiсТ уповноважепоi особи директор ДП ''УДМЦ"
ма€ право визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженоi
особи в разi ii вiлсуrностi (пiд час tIеребування на лiкарlIяному, у вiдряджеilнi
або вiдпустцi),

2.5, Уповноважена особа повинна
- вищу ocBiTy;
закупiве,lь:
- r.
дrох poкiB досвiд) рOбоlи у сферi
плаLи:

"Ъ"r. обсяг знань
- напехний

чиtlного законолавства

у сферi

публiчних

закупiвель та практику його застосування,
особi
} lалежtlосti вiд обсягiв ld llред\,lеlа закупiв.;ri уповноважснiй
пи,ганнях:
доцiльно орiснтуватися в ollнoMy чи llекlлькох
- в основах сучасного ,"pn",""'y, KoH\oHKTypi риrrкiв ToBapiB, робiI,i
Iцо впливають rra i1 формування, а також джерелах
та

послуг

факторах,

iнформачii про ринкову кон'юнктуру

;

- у чинних стандартах та технiчниХ умовах ToBapiB, poblT l послуг,

' -l

як1

]акуповуються замовникомl

iстотних умовах та особливостях укладення догорlв про

""дчr,,
закупiвлю ToBapiB, робiт i послуг тощо,
законiв
2.6. оплата працi уповноваженоj особи здiйснюсться на пiдставi

таiншихнормаТиВНо-ПраВовихактiвУкра.iни,генеральноi,галУзеВих,
Розмiр заробiтноi плати
регiональних угОД, колективних договорiв,вимог законодавства,

вiдповiдно до
уповноваженоi особи визначасться
осiб замовник може
2,'.', У разi визначення двох i бiльше уповноважених
прийняти pi-"nr" щодо.створекня вiдповiдного окремого структурного
пiлрозлiпу r,a uизrачити керiвникЬ, який органiзовуе роботу такого пiлроздiлу,
2.8." Уповноважена Ьсоба пiд час виконання cBoix функчiй керусться

"'

наступними принципами:
- добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;
- максимальна економlя ra ефективнiсть;
- вiдкритiсть та прозорiсть на Bcix стадiях закупiвлi;
- нелискримiнацiя учасникiв:
- об'ективна та неупереджена оцiнка тендерних пропозицiй;
- запобiгання корупцiйним лiям i зловживанням,
2.9. Уповноважена особа:

-

планус закупiвлi та формус рiчний план закупiвель

в

еrrектроннiй

системi закулiвель;
- 11роволить спроulенi закупiвлi та закупiвлi з використаI]ням
електронного катаJ]огу;
- забезпе.tус piBHi умови для Bcix учасникiв, об'сктивний,rа чесний вибiр
переможця процедури закупiвлi/сtrрощеноi закупiвлi;
- забезпечуtl складання, зll]гверлження та зоерlгання вlдповlдних
документiв з питань публiчrtих закуrtiвеltь, визначених цим Законом;
- забезпечуе оtlрилк)/{неIIня в e"rIeKTpoHttiй системi закупiвель irrформачii,
необхiдцоi для виконання вимог tlього Закону;
- здiйсцtос iншi лii, перелбачешi цим Закоtлом,
Рiшення уповноваженоТ особи офорпллюю,гься llротоколом iз зазначенням
дати прийнятrя рiurення, який пiдписуеться уповноважетtоtо особоtо,
2. l0. Уповноважена особа мас право:
- брати участь у плануваннi видаr,кiв i визцачеttнi потреби в товарах,
роботах i посJIугах, що будуть закуповуватися;
,га злiйснення закугtiве,ttь;
- пройти навчання з питань органiзаrliТ

- iнiцirовати створення робочих груп з числа службових (посадових) та
метою складання,гехнiчних вимоl
iнulих осiб вiддiлiв/секторiв ДП "УАМЦ" з,rендерних
прOпOзицiЙ, пiдготOвки
оо пр.лr..u закупiвлi, 0цiнки поданих
проекt iB доt oBopiB tошо:

- приймати рiшецня, узгоджувати проекти документ)в, зокрема договору
про закупiв,лю з MeToIo забезпечення його вiдповiдцостi умовам проltедури
закупiвлi, та пi,llписувати I] мелtах свосТ компетенцiТ вiдповiднi документи;
- вимагати та отримува,ги вiд с.rIуrкбових осiб i пiдрозлi:riв дII "УAMI{"
iнформачiю ,га документи, необхiдtti д.]lя викоца1,1ня завдань (функцiй),
,]а
проведенням проllсд) р закупiве,tь:
nou'r,u""* + орIанiзаuir Kl
- брати учасr,ь у проведеннi нарал, зборiв з пиl,ань, пов'язанцх з
функцiоttальними обов'язками уповновалtено'i особи;
- давати роз'яснення i консультацii вiдrliлам/сскторам ,l1П "УАМЦ" в
межах cBo'ix rIовIIоважень з питаць, що належа,t,ь до KoMпeTeHll1l уповновФкено]
особи;
- здiйснювати
2-1

-

iншi дii, передбаченi Законом,

], УгIовноваженi особа зобов'язана:

лотримуватися норм чинIiого законодавства

закупiве.;tь та цього Положенrtя;

у

ctPepi публiчних

Ilроводити спрощенi закуrliвлi та закупiвлi з
використаI{IIя]!,l елек,lронIiого катаJlогу;
- забсзпечувати piBHi умови для Bcix 5,чаоникiв гrроцедур закуtriвель,
2. 1 2, Уповноважена особа несе персоllfu lbHy вiдповiдальнiсть:
- за прийнятi нею рiшення i вчиtrенi лi'i (бсздiяльнiсть) вiдповiдrrо до
заковiв УкраТни;
- за повноту та достовiрнiсть iнформачi'i, що оприлюлню€ться на вебпор lал i Уповноваженого органу:
- за порушення вимог! визначених законоNI у сферi гIубJiiчних закупiвель,

-

органiзовувати

та

I-Iачаtьник вiдлiлу збуту,
закупiвель та договiрноi дiяльн

Вiкторiя СУХОНОСОВА

