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Тендерний комітет Національної школи суддів України створений з метою
організації та проведення закупівлі товарів, робіт і послуг для установи. Він
працює за принципом колегіальності та неупередженості щодо затвердження
рішень, їх об'єктивності, відсутності конфліктів між членами комітету.
У своїй діяльності тендерний комітет керується відповідними
законодавством, Регламентом і положенням.
Тендерний комітет забезпечує реалізацію таких функцій:
планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до
затвердженого кошторису, фінансового плану
складення та затвердження річного плану закупівель
здійснення вибору процедури закупівлі
надання роз’яснення особам, що виявили намір узяти участь у процедурі
закупівлі, щодо змісту тендерної документації (кваліфікаційної документації) в
разі отримання від останніх відповідних запитів
проведення переговорів з учасниками процедури закупівлі в одного учасника;
оформлення документів, необхідних для застосування процедури закупівлі в
одного учасника в порядку, установленому законодавством
оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог закону
здійснення інших дій, передбачених законом.
Тендерний комітет Національної школи суддів України свою офіційну
частину роботи проводить у формі засідань, які проводяться за необхідності.
Протягом 2017 року було проведено 187 засідань тендерного комітету, на
яких було розглянуто ряд питань, зокрема:
- затвердження річного плану закупівель на 2017 рік та додатка до нього
- внесення змін та затвердження нових редакцій річного плану та додатка до
нього
- про проведення відкритих торгів відповідно до Закону України “Про
публічні закупівлі” та затвердження тендерної документації
- про зміни до тендерної документації
- про тендерні пропозиції учасників торгів та прийняття рішень щодо
допущення до оцінки пропозицій учасників торгів
- про результати відкритих торгів та прийняття рішень про намір укласти
договір про закупівлю
- щодо проведення переговорних процедур закупівель
- надання роз’яснень учасникам торгів щодо тендерної документації.
Для забезпечення потреб Національної школи суддів України тендерним
комітетом проведено 48 процедур відкритих торгів із закупівлі офісного
устаткування та приладдя, комп’ютерного обладнання, ноутбуків, пультів для
слухачів та викладачів, канцелярських товарів, ліцензійного програмного
забезпечення, друкованої продукції (блокноти для працівників, папір формату
А4, сертифікати, грамоти та подяки, календарі, тощо), закупівля робіт з

поточного ремонту приміщень офісу Національної школи суддів України в
містах Києві та Харкові на загальну суму 9 766 373,37 грн.;
9 переговорних процедур із закупівель теплової енергії, електричної
енергії, комп’ютерного обладнання, закупівлі робіт з поточного ремонту
приміщень Чернівецького та Львівського регіональних відділень на загальну
суму 1 775 657.05 грн.
За результатами проведених процедур у 2017 році було укладено
57 тендерних договорів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, що має
забезпечити діяльність Національної школи суддів України на відповідному
рівні.

