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ДОВІДКА
про відсутність довіреності (доручення)
Повідомляємо тендерний комітет про те, що Мозговий Олександр Петрович є
директором ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА», діє на підставі Статуту і уповноважений від
імені учасника представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, має
право підпису документів тендерної пропозиції та право на укладання договору.
Повноваження надані відповідно до Протоколу установчих зборів засновників № 1 від
10.01.2018 року, Наказу № 1 від 10.01.2018 року про призначення Мозгового Олександра
Петровича директором ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА», Статуту (нова редакція).
Перелік повноважень передбачених Статутом:
15.9. Повноваження Директора

15.9.1. Директор має бути призначений загальних зборами учасників Товариства та діє
на підставі Статуту. З Директором може бути укладений контракт. Допускається
неодноразове та повторне обирання однієї і тієї самої особи на посаду Директора. Директор
може призначатися також із осіб, що не є учасниками товариства.
15.9.2. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх
повноважень, визначених Статутом та законодавством.
Директор має наступні повноваження:
• контролює та регулює діяльність Товариства;
• забезпечує виконання усіх планів діяльності Товариства, прийнятих загальними
зборами учасників, організує виконання усіх рішень загальних зборів та звітність перед
загальними зборами про їх виконання;
• розробляє та затверджує процедури та інших внутрішні документи Товариства,
визначає організаційну структуру, штатний розклад, розмір посадових окладів та змін до
них; затверджує від імені власників Товариства колективні договори та інше.
• приймає та звільняє працівників Товариства;
• застосовує до працівників Товариства системи морального та матеріального
заохочування, а також стягнення у відповідності з діючим законодавством України про
працю.
15.9.3. Директор має право:
• укладати без довіреності від імені Товариства угоди, контракти та інші юридичні
акти;
• представляти Товариство у його відносинах з установами, підприємствами,
організаціями, товариствами, партнерами та фізичними особами, а також державними
органами усіх країн з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
• керувати активами Товариства (в т.ч. грошовими коштами);
15.9.4. Функції та обов'язки інших працівників визначаються Директором, в тому числі
на підставі укладених з ними контрактів.
15.9.5. Директор має право підпису фінансових та банківських документів, приймає
рішення з питань, що належать до його компетенції, шляхом виданням наказів,
розпоряджень, вказівок та інших локальних актів, які є обов'язковими для виконання
персоналом Товариства

Довіреність/доручення необхідні у разі підписання документів тендерної пропозиції
особою, чиї повноваження не визначені Статутом.
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