ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ
«ПУБЛІЧНІ ТА КОМЕРЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ В ДОРОЖНІЙ ГАЛУЗІ»
Дата проведення: 20.06.2019р.
Учасники форуму:
Представники (керівники, члени тендерних комітетів, уповноважені особи із закупівель) органів
державної влади та місцевого самоврядування: облдержадміністрації, служби автомобільних доріг,
мерії міст, об’єднані територіальні громади, державні та комунальні дорожні підприємства.
Представники (керівники, комерційні директори, головні інженери, керівники відділів закупівель,
закупівельники, спеціалісти з підготовки тендерної документації) бізнесу: дорожньо-будівельні
компанії, проектні компанії, виробники та дилери дорожньо-будівельної техніки та матеріалів.
ПРОГРАМА
Реєстрація учасників. Ранкова кава.
І панель «Публічні закупівлі в дорожній галузі. Нововведення, моніторинг, оскарження,
перевірки»
1. Мінекономрозвитку України. Директор департаменту. – Нові зміни в законодавстві про публічні
закупівлі».
2. Антимонопольний комітет України. Заступник директора департаменту. – «Практика розгляду
АМКУ скарг щодо публічних закупівель дорожніх робіт».
3. Держаудитслужба України. Директор департаменту. – «Моніторинг публічних закупівель, найчастіші
порушення. Упередження ризиків при зустрічних звірках у підрядників».
4. Керівник Служби автомобільних доріг в __________області. “Організація закупівель дорожніх робіт.
Як уникнути помилок. Практичні кейси”.
Кава брейк
ІІ панель «Кращий досвід та практики в закупівлях. Захист інтересів учасників»
1. Комерційні закупівлі - від телефонного довідника до електронних систем. Приклади оптимізації комерційних
закупівель.
2. Міністерство Інфраструктури/Держдор НДІ - “Тендерна документація на закупівлю дорожніх робіт по новому. Презентація Методичних рекомендацій з оптимізації проведення процедур закупівель у дорожній галузі”
3. Експерт з публічних закупівель – «Упередження ризиків замовника та учасника під час процедури закупівель.
Аналіз успішних та неуспішних рішень»
4. Юрист у сфері публічних закупівель - “Оскаржуємо правильно. Огляд кращих кейсів з питань оскарження
закупівель (практика АМКУ та судові прецеденти, рекомендації)”

Бізнес-ланч
ІІІ панель «Робота тематичних секцій»
(Секції передбачають активну роботу всіх учасників Форуму по трьом актуальним темам , обмін
досвідом, напрацювання варіантів вирішення конкретних проблем, дискусію).
Перша секція - недоліки чинного законодавства про публічні закупівлі дорожніх робіт. Пропозиції та шляхи
вирішення проблем
Друга секція - закупівлі дорожньо-будівельних матеріалів. Проблеми якості, ціноутворення та логістики. Ризики
постачальника та підрядника при здійсненні контролю державними перевіряючими органами.
Третя секція - закупівлі дорожньо-будівельної техніки. Проблема впровадження новітньої техніки в чинні
будівельні норми. Джерела фінансування закупівлі техніки (огляд кредитних та грантових програм).

