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Керівникам органів державної влади,
місцевого самоврядування, установ, організацій,
державних, комунальних підприємств
Щодо державних закупівель

Шановні керівники!
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр моніторингу закупівель» є
спеціалізованою установою, основною метою якої є сприяння створенню прозорої системи
державних закупівель, сприяння економії бюджетних коштів, надання консультативної,
методичної, організаційної, експертної та юридичної допомоги при здійсненні закупівель за
державні кошти. Наші експерти вивчать ринкову кон´юктуру на кожний конкретний предмет
закупівлі та відповідно до виділених бюджетних (власних) коштів, обсягу закупівлі, вимог
законодавства, а також специфічних потреб та вимог замовника допоможуть визначити і
провести оптимальну процедуру закупівлі.
Надання ТОВ «Центр моніторингу закупівель» послуг у сфері державних закупівель
забезпечує максимальне ефективне витрачання державних (власних) коштів, ознайомлення з
останніми вимогами, змінами вітчизняного та міжнародного законодавства.
Організація надає послуги розпорядникам державних коштів:
1. Організація та проведення процедур закупівель.
Наші сертифіковані експерти в найкоротші терміни проаналізують початкові дані,
нададуть рекомендації по внесенню коректив в умови тендеру, забезпечать публікацію
оголошень про торги, допоможуть визначити і провести оптимальну процедуру закупівлі.
Також виїзд спеціаліста до замовника на дату проведення торгів.
2. Експертиза документації конкурсних торгів.
Правильність оформлення документації конкурсних торгів, правомірність вимог,
відповідність чинному законодавству.
3. Розробка документації конкурсних торгів, специфікацій, технічного завдання, ділової
документації.
Підготовка та оформлення документації конкурсних торгів з урахуванням специфічних
потреб та вимог замовника. В кожному тендері наші спеціалісти розроблять індивідуальну
програму організації та проведення торгів (від прийняття рішення про проведення торгів до
укладання договору), нададуть пакет необхідної документації, а також забезпечать
кваліфікований експертний, економічний, методичний та технічний супровід торгів.
4. Інформаційна, консультативна, методична та інша практична допомога при підготовці
та проведенні процедури:
 підготовка річного плану закупівель (додатків до нього) та його оприлюднення;
 підготовка та подання оголошень про торги на веб – портал Уповноваженого органу, в
інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель», спеціалізованих Інтернет –
системах, міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель;
 ведення протоколів та іншої документації комітету конкурсних торгів;
 оформлення процедур переговорів з учасниками, у разі застосування процедури
закупівлі в одного учасника;
 підготовка документів щодо отримання листа погодження уповноваженого органу
стосовно застосування процедури закупівлі в одного учасника;
 оформлення звітів по процедурах закупівлі;






оформлення статистичної звітності за формою 1-торги;
формування проектів договорів про закупівлю;
оперативне надання роз’яснень спірних та конфліктних питань;
підготовка техніко – економічних обґрунтувань для застосування специфічних
процедур закупівлі;
 захист інтересів замовника в суді, представництво в органах Державного казначейства
України (відділеннях банків), у відносинах з контролюючими та правоохоронними органами;
 пошук потенційних постачальників (виконавців);
 проведення маркетингових досліджень тощо
5. Розробка положень, нормативних і методичних документів з організації та проведення
процедур державних закупівель.
6. Складання експертних висновків з конкретних питань і ситуацій, які виникають в
процесі проведені торів.
7. Консультативне обслуговування замовника.
Оперативні консультації експертів з особливостей конкурсних торгів (організаційних,
правових та інших), питань укладання договорів за результатами конкурсних торгів.
8. Залучення експертних організацій та незалежних фахівців.
Залучення за дорученням замовника висококваліфікованих експертів та фахівців, а також
експертних організацій для надання висновків з питань, що потребують спеціальних знань.
9. Аудит проведених процедур закупівель.
За результатами аудиту досвідчені фахівці в галузі державних закупівель із суворим
дотриманням принципу повної конфіденційності нададуть керівнику організації – замовника
детальні висновки про правомірність проведення процедур, оформлення документації, а також
нададуть рекомендації та практичну допомогу, рекомендації про усунення виявлених
недоліків.
10. Аутсорсинг.
Виконання сторонньою організацією певних завдань або деяких процесів, що зазвичай
немає профільним для державної установи, але, проте, необхідних для повноцінного
функціонування її.
Досвід проведення торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
обґрунтовано доводить, що залучення розпорядниками бюджетних (власних) коштів
профільної спеціалізованої організації «Центр моніторингу закупівель» сприяє прозорості та
ефективності проведення процедур закупівель, дозволяє більш якісно, професійно, із значною
економією бюджетних (власних) коштів та часу проводити процедури закупівель. Співпраця з
нашою організацією сприятиме максимальної ефективності та прозорості роботи комітету з
конкурсних торгів, поліпшить організаційну роботу, підвищить контроль з боку керівника за
ефективним використанням коштів, запобіганню правопорушень і недоліків у подальшому.
Просимо Вас підтримати нашу пропозицію щодо налагодження ділових стосунків з ТОВ
«Центр моніторингу закупівель» у сфері державних закупівель.
За більш детальною інформацією можливо звернутися за тел.
(044) – 383 95 44 , 094 928 65 44
Е- mail : centr-mz@ukr.net

З повагою,
директор

О. С. Новаченко

