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ПОЛОЖЕННЯ 

про Тендерний комітет з питань закупівлі товарів, робіт, послуг 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Це Положення розроблено з метою проведення закупівель товарів, робіт та послуг 

на тендерній основі для здійснення особистої та проектної діяльності Міжнародною 
громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» надалі 
«Організація». 

1.2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні 
засади діяльності Тендерного комітету з питань закупівлі товарів, робіт, послуг, 
(далі - Тендерний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність його 
членів. 

1.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується Порядком здійснення закупівель 
товарів, робіт та послуг, даним Положенням, відповідними умовами проектів, 
тендерною документацією, рішеннями Тендерного комітету, законодавством 
України та ін. 

 
2. Порядок створення Тендерного комітету 

2.1. Тендерний комітет складається не менше як з трьох осіб – членів Організації, які 
призначаються керівним органом Організації. 

2.2. З поміж призначених членів, шляхом відкритого голосування членами Тендерного 
комітету обирається голова Тендерного комітету та секретар Тендерного комітету. 

2.3. Голова Тендерного комітету відповідає за Порядок здійснення закупівель товарів, 
робіт, послуг. 

2.4. Секретар Тендерного комітету забезпечує виконання процедур закупівель згідно з 
порядком здійснення закупівель товарів, робіт та послуг . 

2.5. У випадку, якщо це передбачено умовами проекту, Тендерний комітет може 
складатися з більшої кількості осіб, в тому числі з членів партнерських організацій, 
представників грантодавця, спеціалістів, тощо. 

2.6. В будь-якому випадку кількість членів Тендерного комітету має бути не парною. 
2.7. Для наявності кворуму на засіданні Тендерного Комітету повинні бути присутніми 

не менше 3-х осіб. Рішення Комітету із затвердження закупівлі приймається 
більшістю голосів присутніх членів. 

 
3. Порядок діяльності Тендерного комітету. 

3.1.  Формою роботи Тендерного комітету є засідання. 
3.2.  Основними функціями Тендерного комітету є: 

3.2.1. прийняття рішення про застосування процедури проведення закупівель 
відповідно до вимог грантодавця та Порядку здійснення закупівель товарів, 
робіт, послуг; 

3.2.2. повідомлення про проведення тендера; 
3.2.3. визначення термінів та порядку  подання  і  розгляду тендерних пропозицій; 
3.2.4. установлення вимог до учасників; 
3.2.5. організація приймання, зберігання, розгляд та оцінка тендерних  пропозицій; 
3.2.6. визначення переможця Тендеру. 



3.2.7. ведення необхідних протоколів щодо здійснення процедур закупівлі; 
3.2.8. здійснення інших дій та процедур відповідно до цього Положення та Порядку 

здійснення закупівель товарів, робіт та послуг. 
3.3. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Тендерного комітету, 

приймаються простою більшістю голосів у присутності всіх членів комітету. 
3.4. Рішення Тендерного комітету оформлюється протоколом, який підписується усіма 

його членами, що брали   участь  у голосуванні. 
 

4. Права та обов'язки Тендерного комітету 
4.1.  Тендерний комітет має право:  

4.1.1. Виступати організатором проведення процедури закупівлі товарів, робіт, 
послуг; 

4.1.2. ініціювати внесення змін до цього Положення та одержувати  від всю 
необхідну для тендерів інформацію; 

4.1.3. залучати в разі виникнення необхідності для роботи в Тендерному комітеті 
тимчасових членів; 

4.2. Тендерний комітет зобов'язаний: 
4.2.1. організовувати проведення тендера у відповідності до вимог Організації, 

Порядку здійснення закупівель товарів, робіт, послуг за встановленими 
тендерними процедурами та термінами; 

4.2.2. забезпечувати рівні умови для всіх претендентів, об'єктивний та чесний вибір 
переможця; 

4.2.3. зберігати конфіденційність інформації; 
4.2.4. своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на 

затвердження голові Тендерного комітету; 
4.2.5. інформацію про переможців тендеру оголошувати на web-сайті, а також 

шляхом адресної розсилки повідомлень переможцям; 
4.2.6. повідомляти Директора про рішення, прийняті на засіданні. 

 
 
 
 


