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Керiвникам пiпприсмсгв, установ, органiзац[i
Головi теIцерного KoмiTery,

уповноваженим особам.

Кременчуцьке вiддiлення Полтавськоi Торгово-промисловоi палати запрошус
фахiвцiв з питань закупiвель, члеIIiв тендерних KoMiTeTiB установ та органiзацiй пройти
нЕlвчання у сферi публiчних закупiвель.

найбл uсtсче навчання пл, на 29-31 березня 2021р.х
1. Оргаrriзацiя закупiвельноi дiяльностi зtlп,lовника. Робота тендерних KoMiTeTiB та
уповноважених осiб. I_{ентралiзована закупiвельна органiзацiя
2. Планування закупiвель. Порядок визначення предмета закупiвель. Особливостi вибору
процедур закупiвель. Складання рiчного плану закупiвель та внесення до нього змiн.
Порядок визначення очiкувано BapTocтi закупiвлi.
3. Здiйснення закуtliвель шляхом застосування електронних каталогiв
4. Спрощена процедура закупiвлi. Алгоритм проведення процедури та умови застосування
5. Вiдкритi торги як основна гtроцедура. OcHoBHi вимоги до проведення вiдкритих торгiв.
Аномально низька цiна. Виправлення помилок протягом 24 годин.
б. Тендерна документацiя. Пiдготовка та змiст тендерноТ документацiТ. Ключовi вимоги в
ТенДернiЙ документацii. Внесення змiн до документацii. !искримiнацiйнi вимоги
Тендерноi документацiТ. Ква-тliфiкацiйнi критерii та вимоги встановленi ст.17, Закону.
7. Здiйснення закупiвель без використаЕня електронноi системи
8. Порядок проведенЕя переговорноi процедури закупiвлi та випадки для ii застосування.
Строки проведення переговорноi процедури
9. ,ЩОговiр про закупiвлю. OcHoBHi вимоги до договору про закупiвлю та внесення змiн до
нЬого. Звiт про виконання договору про закупiвлю. Нiкчемнiсть договору про закупiвлю
10. Оскарження процедур закупiвлi. Плата за подання скарги. Строк подання та розгляду
скарг. .Щii замовника при ocкapжeнHi та наслiдки невиконання рiшень органу оскарження
11. ,Щержавне регулювання та контроль у сферi закупiвель та органи якi його здiйснюють.
Порядок здiйснення монiторингу процедур публiчних закупiвель
12. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про публiчнi закупiвлi
1 3. Питання-вiдповiдi.
мiсце провеdення буdе вказано dоdаmково. *даmа провеdення лtохсе змiнumuся,
Учасники пiсля закiнчення зчlнять отримують серmафiкаm.
Варmiсmь навчання-3326,40 ryп за оdноzо а.JжлчtL
навчанltя про воd аmь - Кim Bikmop М аколайо в uч

.Щля yracTi у навчаннi необхiдно надати заявку до 15.03.2021р. за формою, що
додаетъся. Кiлькiсmь Micab обмеlсена.
Коrrгакгна iнформацiя: (05З6) 75-75-47, '14-20-З7, (050)З08-95-40, (050)3О4-25-57 або e-mail:
osp74166l@gmail.com.

У ЗВ'ВКУ iз дiоо карантинн}D( обмежеrъ, у програплi мохсrмвi змiтшr та доповнення.
Безготiвкова оплата за rIасть у ceMiHapi здiйснюсться згiдно реквiзитiв на пiдставi

ptlxyнKy, який буде надаrтий за Ваrттою з€uIвкою.
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директор
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