Положення
про Комісію з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних
послуг субпроекту Світового банку «Онкопревенція та впровадження
ефективних протипухлинних технологій у Львівській області”
1.
Комісія з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних
послуг субпроекту Світового банку «Онкопревенція та впровадження ефективних
протипухлинних технологій у Львівській області” (далі – Комісія з відбору)
створюється для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та
послуг на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту
інтересів членів Комісії та їх неупередженості.
2.
Комісія з відбору у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови облдержадміністрації, Керівництвом із закупівель
позичальниками Світового банку товарів, робіт і неконсультаційних послуг за
позиками МБРР й кредитами та грантами МАР, датованого січнем 2011 року,
(переглянутого у липні 2014 р.), Керівництвом з відбору та залучення консультантів
за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку,
затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.), Угодою про
позику (Проект „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”) між Україною
та МБРР від 19 березня 2015 року № 8475-UA, тендерною документацією та
рішеннями, які приймаються самою Кмоісією з відбору, а також цим положенням.
3.
Склад Комісії з відбору формується на засадах колегіальності у
прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів Комісії з відбору та їх
неупередженості. До складу Комісії з відбору повинні входити фахівці, які за своїми
функціональними обовязками є відповідальні за реалізацію проекту.
4.

Основними завданнями Комісії з відбору є:

- затвердження положення про Комісію з відбору;
- організація проведення процедур закупівлі відповідно до положень Угоди
про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку № 8475-UA від 19 березня 2015 року
- забезпечення рівних умов для всіх учасників торгів
- забезпечення обєктивного та чесного вибору переможця
- збереження конфіденційності інформації
- подання звітності відповідно до вимог Міжнародного банку з реконструкції
та розвитку, чинного законодавства.

5.

Функції Комісії з відбору:

- погодження конкурсної документації для проведення закупівель залежвно
від методу закупівель, включаючи технічні завдання та специфікації;
- організація публічного розкриття тендерних пропозицій
- проведення оцінки конкурсних пропозицій, у тому числі консультантів,
забезпечення вибору найбільш вигідної конкурсної пропозиції винятково на
підставі критеріїв та методів оцінки конкурсних пропозицій, визначених у
конкурсній документації
- погодження та підписання звітів з оцінки конкурсних торгів
- проведенн переговорів з постачальниками консультаційних послуг, товарів,
робіт та неконсультаційних послуг щодо умов договорів (за необхідності)
- ведення та підписання протоколів засідання Комісії з відбору (протокол
складається в довільній формі) та необхідної звітності щодо закупівель
згідно з процедурами закупівель Міжнародного банку з реконструкції та
розвитку
- загальне управління, координацію та моніторинг субпроекту у Львівській
області.
- розвитку
- участь у публічному розкритті консурсних пропозицій
- затвердження звітів з оцінки конкурсних торгів, погоджених комісією з
відбору та Міжнародним банком з реконструкції та розвитку
У разі відсутності голови комісії з відбору його функції та обовязки виконує
заступник голови комісії з відбору.
6. Основною формою роботи комісії з відбору є засідання, які проводяться за
потреби, за рішенням голови комісії з відбору.
Рішення комісії з відбору приймаються не менше двома третинами голосів
присутніх членів. Рішення стосовно звітів з оцінки та присудження контрактів
приймаються винятково на основі критеріїв оцінки, визначених у тендерному
документі (технічних вимогах)
Рішення комісії з відбору оформлюється у вигляді протоколу, який
підписується всіма членами комісії, які брали участь в голосуванні (засіданні)

