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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".

(18-19 грудня, КИЇВ)

 ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:

ДЕРГАЛЮК Т.А. – начальник Управління контролю за держзакупівлями Головного Контрольно-ревізійного Управління (КРУ).
ОБУШКО Н.М. – начальник відділу державних закупівель Державного казначейства України.
НАСТЕНКО Г.В. – нач. відділу перевірок та контролю Департаменту з питань держзакупівель Антимонопольного комітету (АМКУ).
КОЛІСНИК Т.В. – заст.нач. відділу норм.-методичного забезпечення Державного Департаменту резерву і товарних бірж Мінекономіки.
КОНДРАТОВ А.В. – Директор Юридичного департаменту Міністерства економіки України (МЕУ).
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.
Оскарження учасником порушень та неправомірних дій в судовому порядку. Загальна методика правового захисту. Розгляд спорів.
Судова практика вирішення «тендерних» спорів. Порядок подачі та зміст скарги. Порядок та правові підстави притягнення посадових осіб
до розгляду справ. Позовні вимоги, заяви, клопотання... (детальний правовий аналіз з рекомендаціями). Типові порушення Замовників,
за встановлення яких суд задовольняє позови. Використання інших законів та кодексів в тендерних спорах. Відповіді на запитання учасників.



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

Вартість участі у семінарі
До вартості входить

одного учасника - 1120 грн. (без ПДВ)., при сплаті до 4 грудня – 980 грн. (без ПДВ).
Знижки за другого учасника – 5%, третього та наступних – 7%.
навчання та консультації, альбом матеріалів, обіди, кава-брейки, набір канцтоварів, сертифікат…

ОТРИМАТИ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

℡ +380 (067)5477272

seminar@tender.ua

