ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет КК ФАУ

I. Загальні положення
1.1. Це

Положення

розроблено

відповідно

до

Керівних

та

регламентуючих документів ФАУ і визначає правовий статус, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету КК ФАУ.
1.2. Тендерний комітет складається з:
- членів КК ФАУ
- представників команд, учасниць змагань відповідного Статусу.
1.5. Метою діяльності тендерного комітету є організація та проведення
процедур визначення переможців тендерів КК ФАУ.
1.6. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та
проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об’єктивності
та неупередженості.
1.7. Комітет і уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються
Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель
та цим Положенням.
ІІ. Засади діяльності тендерного комітету
2.1 До складу тендерного комітету входять члени КК ФАУ та діючі
представники команд - учасників ЧУ поточного року, але не менше п’яти осіб.
2.2. До складу тендерного комітету не можуть входити особи, що подали
заявки на участь у тендері, що розглядається.
Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами
замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі,
наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття
рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2.3. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова,

який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів
про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених
відповідно до законодавства.
2.4. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників)
голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена
комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник
голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то
голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період
своєї відсутності).
За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член
комітету, визначений його головою.
Рішення голови тендерного комітету щодо призначення заступника
(заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена
комітету та

вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання

комітету.
2.5. Формою роботи комітету є розгляд заявок у електронному виді, та
online голосування.
2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного
комітету, приймаються простою більшістю голосів при online голосуванні. У
разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
Рішення

тендерного

комітету

оформлюється

протоколом,

який

публікується на сайті КК ФАУ . У рішенні відображаються підсумкові
результати голосування членів комітету, що прийняли участь у голосуванні
щодо з кожного питання.
2.7. Комітет

відповідає

за

організацію

та

оформлення результатів тендера.
2.8. Члени комітету зобов'язані:
У зазначений термін вивчати надані документи
Проголосувати
2.9. Голова комітету:

проведення

процедур

організовує роботу тендерного комітету;
приймає рішення щодо термінів розгляду та голосування тендерного
комітету;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
2.10. Секретар тендерного комітету забезпечує:
ведення та оформлення результатів роботи тендерного комітету;
розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-сайті КК ФАУ;
виконання інших повноважень відповідно до діючого законодавства,
керівних та регламентуючих документів ФАУ.

