
Реферат дипломной работы 

Опацкая Наталья Михайловна 

Организационно-правовые основы проведения государственных закупок  
 (на примере Общества с дополнительной ответственностью 

 «Клининг-Плюс») 

Дипломная работа: 57 страниц, 44 источника, 10 приложений. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ТЕНДЕР, КОНКУРСЫ, КОНКУРСНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАЗРАБОТКА ЦЕНОВОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАКУПКИ. 

Объектом исследования дипломной работы является организация работы 
по подготовке и разработке документов ценового предложения для участия в 
государственной закупке. 

Цель исследования – рассмотреть процесс подготовки ценового 
предложения коммерческой организацией ОДО «Клининг-Плюс» при 
проведении государственной закупки. 

Методы исследования: общенаучный метод системного анализа и синтеза, 
экономико-статистический метод обработки информации, логический метод 
сбора информации, метод сравнения. 

Проведенное исследование позволило теоретически обосновать формы и 
методы совершенствования деятельности в области подготовки документов к 
участию в государственной закупке; предложить варианты по 
совершенствованию организации работы с государственными закупками; 
выявить ряд недостатков в организации работы по подготовке ценового 
предложения менеджерами отдела продаж ОДО «Клининг-Плюс».  

Разработанные в рамках дипломной работы образцы документов, могут 
быть использованы как шаблоны документов для участия в конкурсах, а 
приведенный алгоритм действий, подготовленный в соответствии с 
организационно-правовыми основами проведения государственных закупок, 
может быть применен в практике, как методика подготовки и разработки 
конкурсного предложения менеджерами отдела продаж ОДО «Клининг-Плюс». 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 

Другие авторы в проведении исследовании участия не принимали. 



Рэферат дыпломнай работы 

Апацкая Наталля Міхайлаўна 

Арганізацыйна-прававыя асновы правядзення дзяржаўных закупак  
(на прыкладзе Таварыства з дадатковай адказнасцю «Клінінг-Плюс») 

Дыпломная работа: 57 старонак, 44 крыніцы, 10 дадаткаў. 

ДЗЯРЖАЎНЫЯ ЗАКУПКІ, ТЭНДЭР, КОНКУРСЫ, КОНКУРСНЫЯ  
ДАКУМЕНТЫ, ЦЭНАВЫЯ ПРАПАНОВЫ, РАСПРАЦОЎКА ЦЭНАВЫХ 
ПРАПАНОЎ, ЗАКУПКІ. 

Аб'ектам даследавання дыпломнай работы з'яўляецца арганізацыя работы 
па падрыхтоўцы і распрацоўцы дакументаў цэнавай прапановы для ўдзелу ў 
дзяржаўнай закупцы. 

Мэта даследавання - разгледзець працэс падрыхтоўкі цэнавой прапановы 
камерцыйнай арганізацыяй ТДА «Клінінг-Плюс» пры правядзенні дзяржаўнай 
закупкі. 

Метады даследавання: агульнанавуковы метад сістэмнага аналізу і сінтэзу, 
эканоміка-статыстычны метад апрацоўкі інфармацыі, лагічны метад збору 
інфармацыі, метад параўнання. 

Праведзенае даследаванне дазволіла тэарэтычна абгрунтаваць формы і 
метады ўдасканалення дзейнасці ў галіне падрыхтоўкі дакументаў да ўдзелу ў 
дзяржаўнай закупцы; прапанаваць варыянты па ўдасканаленні арганізацыі 
працы з дзяржаўнымі закупкамі; выявіць шэраг недахопаў у арганізацыі работы 
па падрыхтоўцы цэнавой прапановы мэнэджэрамі аддзела продажаў ТДА 
«Клінінг-Плюс». 

Распрацаваныя ў рамках дыпломнай працы ўзоры дакументаў, могуць 
быць выкарыстаны як шаблоны дакументаў для ўдзелу ў конкурсах, а 
прыведзены алгарытм дзеянняў, падрыхтаваны ў адпаведнасці з арганізацыйна-
прававымі асновамі правядзення дзяржаўных закупак, можа быць ужыты ў 
практыцы, як методыка падрыхтоўкі і распрацоўкі конкурснай прапановы 
менеджэрамі аддзела продажаў ТДА «Клінінг-Плюс». 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

Іншыя аўтары ў правядзенні даследаванні ўдзелу не прымалі. 



Abstract thesis of the diploma work 

Apatskaya Natallia Mikhailovna 

Organizational and legal basis of the state procurement 
 (using as an example, the documentation of the sales department of the 

Additional Liability Company «Cleaning-Plus») 

Diploma work: 57 pages, 44 sources, 10 appendices. 

STATE PROCUREMENTS, TENDER, COMPETITIONS, COMPETITIVE 
DOCUMENTS, PRICE OFFER, DEVELOPMENT OF THE PRICE OFFER, 
PURCHASE. 

Object of the research of this thesis is the organization of the work on 
preparation and development of the price offer documents for the participation in the 
state procurement. 

Aim of work is to consider process of preparation of the price offer by the 
commercial organization ALC «Cleaning-Plus» when carrying out the state 
procurement. 

Research methods: general scientific method of the system analysis and 
synthesis, economical and statistical method of information processing, logical method 
of collection of information, comparison method (method of comparison). 

The conducted research allowed to prove theoretically forms and methods of 
improvement of activity in the field of preparation of the documents for the 
participation in state procurement; to offer options on improvement of the organization 
of work with government procurements; to reveal a number of shortcomings of the 
organization of work on preparation of the price offer by managers of the sales 
department of the ALC «Cleaning-Plus». 

The documents samples, developed as part of the thesis, can be used as 
templates of the documents for the participation in the competitions, and given 
sequence of actions, prepared according to the institutional framework of the state 
procurement can be used in practice as a method of the development and preparation 
of the bid offer by the sales-managers of the ALC «Cleaning-Plus». 

The author of this work confirms that the actual materials given in it reflect the 
condition of the studied process correctly and objectively, and all theoretical and 
methodological provisions and concepts borrowed from literature and other sources 
are followed by the links to their authors. 

Other authors didn’t participate in the research. 
 


