Присылайте запрос на
seminar@tender.ua
или 8(067)5477272

Шановні пані та панове!
Запрошуємо керівників підприємств, начальників тендерних відділів,
спеціалістів з питань закупівель, начальників відділу збуту, начальників
юридичних відділів, юристів, адвокатів, головних бухгалтерів відвідати
консультаційний семінар:

ТЕНДЕРИ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ. НОВІ ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ!
АНАЛІЗ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА! ЯК ПРАЦЮВАТИ В НОВИХ УМОВАХ? ПРАКТИКА 2008Р!
!!! НОВЕ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ»!!!
Юридичні, практичні аспекти здійснення держзакупівель за НОВИМ «ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ЗАКУПІВЛЮ»!!! (№921 від 17.10.2008р).
Аналіз змін до законодавства! Постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення» №1017 від 19.11.2008р.
Участь у тендерах - як перемогти! Проведення торгів (тендерів). Нові правила гри!!! Нові процедури! "Підводні камені".

(11-13 грудня, КАРПАТИ)
Готель «Перлина Карпат»
Візитна карточка: запрошуємо Вас до сучасного,
з європейським рівнем обслуговування та щирою
українською гостинністю, готелю «Перлина Карпат»,
який знаходиться в самому серці Українських Карпат,
в мальовничому куточку Європи, на території курорту Славське.
Територія готелю неповторна своїми мальовничими
краєвидами, панорамами гір та полонин. Тут природою створені
чудові умови для дозвілля. Культурно-масові та спортивні
заходи, різноманітні екскурсії, пішохідні й кінні прогулянки,
можливість покататися на гірських лижах і санках зроблять Ваш
відпочинок насиченим, цікавим та незабутнім.
Перлина Карпат це – традиції, елегантність та якість.
Ви зможете не лише відпочити, а й вирішити важливі ділові питання. Атмосфера гір сприятиме створенню позитивного настрою,
налагодженню теплих та дружніх стосунків з партнерами, надихне Вас втілити в життя всі свої найсміливіші плани та задуми.
Розваги для гірськолижників взимку особливо цікавий відпочинок для прихильників гірськолижного спорту. Селище Славcьке це
найпопулярніший зимовий курорт України. За 130 метрів від "Перлини Карпат" є 2 підйомники легкої складності довжиною 600м та 1000 м. Навпроти
вікон готелю, що виходять на гору Погар знаходяться ще 2 підйомники довжиною 700 м., де можна кататися навіть вночі.
На відстані 4 км від готелю, на горі Тростян (висотою 1232 метрів) - 7 підйомників з трасами різного рівня складності, що задовольнять усіх
бажаючих - від початківців до майстрів гірськолижного спорту. Тут проводяться чемпіонати України з гірськолижного спорту.
На горі Тростян розвинута широка інфраструктура різноманітних послуг. Ви зможете скуштувати місцеві страви, випити гарячого вина чи чаю на
гірських травах. Є можливість скористатися послугами інструктора. На горі працює рятувальна служба — Ви завжди почуватиметеся в безпеці.
Инфраструктура: басейн, фінська сауна з контрастним басейном і кімнатою відпочинку, басейн-джакузі з підігрівом під яскравими
Карпатськими зорями, більярдна, затишні кімнати в карпатському стилі, пінг-понг, для розваги дітей - ігровий майданчик та наш «живий куточок»,
ресторан «Перлина Карпат», який пишається своїми вишуканими стравами, бар «Млин», де можна відчути неповторний бойківський колорит, спробувати
справжню медовуху, насолодитися вишуканим смаком вареників з маком. Не пропустіть можливість вдало поєднати роботу з відпочинком!



ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:

КОЛІСНИК Тетяна Василівна – заступник

начальника відділу нормативно-методичного забезпечення
Державного Департаменту резерву і товарних бірж Мінекономіки



ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

АНАЛІЗ КАРДИНАЛЬНИХ ЗМІН до законодавства! Закупівля Т, Р, П за державні кошти: реалії та перспективи.
НОВЕ «ПОЛОЖЕННЯ про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»! Постанова Кабінет Міністрів України № 921 від 17.10.2008р.
Як працювати? Нове Положення про закупівлю зі змінами від 19.11.2008р., до змін, старе Тимчасове положення, Закон? Їх взаємодія.
ЗМІНИ!!! Постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про закупівлю» №1017 від 19.11.2008р. (опублікована 25.11.2008р

Державні закупівлі в Україні. Нове в проведенні тендерів у 2008р. Порядок застосування змін. Нормативно-правова база.
Аналіз змін! Перспективи розвитку тендерного законодавства. Практика виконання ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ,
РОБІТ, ПОСЛУГ (Т, Р, П) за державні кошти, Постанова Кабміну №921. Взаємодія Положення з чинним законодавством. Небезпеки!
Колізії та їх подолання.
Вимоги до закупівель. Виключення з Положення про закупівлю. Межі застосування вимог Положення. Порядок проведення
закупівель у перехідний період (в т.ч. у якому порядку замовник має право закінчити проведення розпочатої процедури закупівлі).
Застереження!
Вирішення проблемних питань у сфері державних закупівель згідно НОВОГО ПОРЯДКУ. Поради!Законодавство щодо корупції.
Міністерство економіки України (МЕУ): уповноважений орган у сфері державних закупівель. Його функції та повноваження.
Консультативно-методологічна рада з питань держзакупівель. Діяльність Держказначейства, Антимонопольного комітету,
КРУ, Міжвідомчої комісії... з питань контролю та координації закупок. Їх нові повноваження, роль, функції, оцінка діяльності. Реалії.
Перспективи.
Порядок застосування окремих рішень Міжвідомчої комісії в перехідний період.Аналіз виданих нею рішень,висновків,роз’яснень.
Закупівлі для державних,казенних та комунальних підприємств.Нові вимоги Положення про закупівлю. Особливості розрахунків
підприємств: за рахунок бюджетних коштів та за рахунок «інших коштів».Принципи та процедури закупівель за «інші державні кошти».
Практичні аспекти державних закупівель. Процедури здійснення закупівель, новий порядок їх проведення. Поради експертів.
Вибір оптимальної процедури. Застосування окремих процедур, їх погодження. Порогові показники здійснення закупівлі. Відкриті торги.
Організація процесу закупівлі. Створення тендерних комітетів (ТК), комісій. Їх чисельність. Функції, вимоги, права та обов’язки
членів ТК. Відповідальність членів тендерних комітетів (ТК): виключення зі складу тендерного комітету (ТК). Положення про комітет (ТК).
Порядок навчання та підвищення кваліфікації членами тендерного комітету (ТК). Визначення предмету закупівлі. Рішення про закупівлю.
План закупівель: необхідність складання та оприлюднення. Моніторинг ринку. Підготовчі заходи. Порядок вибору процедури закупівель.
Цінова політика.
Вимоги до оприлюднення інформації про закупівлі. Необхідність розміщення інформації в Інформаційних системах. Публікація
оголошення (форма та інше) про торги та їх результати в ІАБ „Вісник державних закупівель”. Вибір строку для подання пропозицій.
Витрати. Поради.
Нові правила залучення учасників до участі в тендерах. Несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії учасників закупівель.
Відповідальність за змову під час тендерів. Ведення реєстру учасників та реєстру недобросовісних учасників. Каталог учасників закупівель,

його практичне застосування.
Тендерна документація (ТД). Розкриття, оцінка, порівняння пропозицій. Розробка, підготовка та надання ТД. Вартість ТД. Порядок
надання ТД: хто видає - замовник чи консультант; наслідки. Зміст ТД: запрошення до участі у торгах, інструкція учасникам, вимоги до їх
кваліфікації, до предмету закупівлі, методика оцінки і порівняння тендерних пропозицій, умови договору. Надання роз’яснень та внесення
змін до ТД та по визначенню ціни. Вимоги до тендерної пропозиції: мова, ціни, валюта, документи, що підтверджують кваліфікацію та
відповідність предмету закупівлі вимогам ТД, строк дії пропозиції, оформлення і підпис, запечатування і маркування. Зміна, анулювання
тендерних пропозицій. Виправлення помилок (в т.ч. арифметичних).
Забезпечення тендерної пропозиції. Практичні поради. Розмір, строк дії, умови повернення та неповернення тендерного
забезпечення. Як вибрати спосіб (банківська гарантія, можливість застосування інших способів). Забезпечення виконання умов
договору.
Альтернативні тендерні пропозиції (ТП). Порядок подання ТП (в т.ч. тих, що запізнилися). Порядок розкриття ТП. Шкала розрахунку
кроку торгів чи редукційну. Пояснення ТП та порядок з‘ясування. Відхилення ТП. Підстави. Права та обов’язки Учасника, Замовника.
Помилки учасників, які призводять до відхилення. Оцінка ТП (в т.ч. альтернативних). Дотримання конфіденційності. Повторні тендери.
Відміна/визнання торгів такими, що не відбулися. „Підводні камені”, які включають Замовники в тендерну документацію, що є не
правомірними та можуть двояко трактуватися.
Оплата. Вимоги тендерної документації (ТД), пов’язані з оплатою різних витрат, наслідки їх застосування для замовників та учасників.
Оплата завдатку до розкриття пропозицій. Можливість повернення завдатку. Аналіз проблемних та спірних моментів. Рекомендації
практиків.
Проведення торгів - нові схеми роботи. Практика застосування нових процедур. Відкриті торги зі зменшенням ціни. Запит цінових
котирувань. Вибір строку подання цінових пропозицій. Вартісні межі для застосування процедури. Порядок участі виконавців у запиті. Як все
зробити правильно? Умови, при яких застосовується дана процедура. Можливість подання цінових пропозицій щодо частини закупівлі
(лотів). Двоступеневі торги.Торги з обмеженою участю (хто має право приймати участь у торгах). Процедура попередньої кваліфікації
(умови та порядок застосування). Редукціон. Скорочення терміну погодження: процедури закупівлі, коригування ціни, отримання висновку
на Перелік продукції. Поради.
Порядок погодження інших процедур, ніж відкриті торги. Закупівля в одного постачальника. Порядок отримання погодження.
Акцепт тендерної пропозиції. Укладення договору. Основні положення договору. Спеціальні умови. Забезпечення виконання
договору. Внесення змін у договір. Питання попередньої оплати. Коригування умов (в т.ч. ціни) договору: зміни порядку. Специфіка
укладання договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг (Т, Р, П) за державні кошти. Умови розірвання договорів, укладених за
результатами процедури закупівлі. Поради.
Звітність щодо держзакупівель. Звіт роботи тендерного комітету. Звіт про результати торгів. Статистична звітність: нова форма №1.
Контроль за дотриманням законодавства щодо здійснення державних закупівель. Здійснення закупівель понад 1 млн.грн.
Перелік питань, документів, матеріалів, які підлягають контролю та перевіряються на відповідність чинному законодавству. Методики
виконання Положення про закупівлю (внутрішня документація). Висновки вповноважених органів з координації закупок. Закупівлі за
завищеними цінами. Методика визначення суми завданих замовниками збитків у разі недотримання ними вимог законодавства при
здійсненні закупівель.
Перевірки та контроль АМКУ. Порушення конкуренції при торгах. Пов’язані особи: виявлення, наслідки. На що звернути увагу?
Підготовка тендерної пропозиції (ТП). Джерела інформації про торги. Публікації. План підготовчої роботи учасника закупівлі.
Порядок отримання тендерної документації (ТД), роз’яснень та змін щодо тендерної документації. Підготовка основної тендерної пропозиції
(ТП). Підготовка альтернативної тендерної пропозиції (можливості подання). Порядок формування ціни ТП: виконуємо чи ігноруємо?!
Подання ТП. Порядок надання тендерного забезпечення і забезпечення виконання умов договору. Участь у процедурі розкриття ТП. Отримання
інформації по тендеру.
Типові порушення - як протидіяти? "Хитрощі" викидувати учасника з торгів - як їх упередити? Обхід тендерного законодавства.
Відповідальність за порушення законодавства про закупівлі за новими правилами. Застереження! Чим ризикує Замовник?
Механізм оскарження процедур закупівель, рішень, дій та бездіяльності Замовника. Практичні поради. Порядок подання,
розгляду скарг. Оскарження з боку контролюючих органів. Зміст скарги. Порядок їх розгляду. Типові порушення Замовників.
Застереження! Захист інтересів. Рішення про результати розгляду скарг. Практичні аспекти оскарження процедури закупівлі. Коментар.
Практичні поради експертів.

УВАГА!!! Ви можете замовити семінар з виїздом доповідачів на Ваше підприємство.



УЧАСНИКАМ СЕМІНАРУ ВИДАЄТЬСЯ: ексклюзивний альбом матеріалів „ТЕНДЕРИ за державні кошти”.

Вартість участі у семінарі
Знижки
До вартості входить

одного учасника: 1445 грн. (без ПДВ).
за другого учасника знижка - 5%, за третього та кожного наступного учасника знижка – 7%.
Знижки для постійних клієнтів!
навчання та консультації на семінарі, книга, альбом матеріалів, набір канцтоварів,
екскурсійна програма, вечір-банкет, сертифікат.
Розміщення та вартість: Комфортабельні в оригінальному
карпатському стилі номери, які відповідають сучасним
європейським стандартам.
В номерах: двоспальне або роздільні ліжка, м’які зручні меблі,
холодильник, телевізор, ванна/душ, санвузол, телефон, балкон.
Холодна та гаряча вода цілодобово.
Вартість номера за добу проживання за одну людину
включаючи 3-х разове харчування:
в залежності від категорії номера: 408-894 грн (з ПДВ).

ОТРИМАТИ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ВИ МОЖЕТЕ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
8(067)5477272 ИЛИ ОТПРАВИТЬ ВОПРОС НА SEMINAR@TENDER.UA

Проживання у готелі «Перлина Карпат»
Категорія номера

Місце в
двомісному

Двомісний.

Додаткове
місце

Одномісне
розміщення

408 грн.

576 грн.

456 грн.

672 грн.

Однокімнатний,
два роздільних ліжка або
одне двоспальне ліжко.
30 кв.м. з балконом

Напівлюкс.
ІІ рівневий номер,
два роздільних ліжка або
одне двоспальне ліжко.
з балконом

Напівлюкс Сімейний.

486 грн.

258 грн.

738 грн.

570 грн.

258 грн.

894 грн.

Однокімнатний,
два роздільних ліжка або
одне двоспальне ліжко.
+ диван
30 кв.м. з балконом

Люкс
ІІI рівневий номер:
І рівень: санвузол, прихожа;
ІІ рівень: диван, журнальний
столик
ІІІ рівень: спальня.

У вартість включено: трьохразове харчування, проживання, ціна вказана з ПДВ.
Розрахункова година: 12.00

ЯК ДОЇХАТИ ДО ГОТЕЛЮ «ПЕРЛИНА КАРПАТ»
Адреса: Львівська обл., м.Славське, вул. Франка, 43-б
Відстань зі Львова до Славська становить 135 км.
Залізницею — до станції Славьке будь-яким поїздом приміського або міжнародного
сполучення в напрямку на Ужгород.
Від станції Слаське до пансіонату можна доїхати за допомогою таксі.
Автомобілем — по основній автостраді, що прямує зі Львова на Ужгород. За м.
Сколе потрібно повернути наліво (на повороті стоїть мотель "Святослав").
Після повороту потрібно проїхати близько 21км.
Перлина Карпат знаходиться по правій стороні дороги, де Ви побачите велику
вивіску, яка світиться вночі.
Час переїзду на легковому автомобілі зі Львова в середньому 2 год.

