СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27.04.2020

Суми

№ 20-ОД

Про внесення змін до наказу
Державного архіву Сумської
області від 01.04.2020 № 11-ОД
«Про
тендерний
комітет
Державного архіву Сумської
області»
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо
вдосконалення публічних закупівель» (далі – Закон), наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі від 30 березня 2016 року № 557 «Про
затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену
особу (осіб)», на підставі листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 10.04.2020 № 3304-04/24218-06 з метою
забезпечення ефективної організації діяльності тендерного комітету
Державного архіву Сумської області в питаннях планування та проведення
процедур закупівель
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Положення про тендерний комітет Державного
архіву Сумської області, затвердженого наказом директора Державного архіву
Сумської області від 01.04.2020 № 11-ОД «Про тендерний комітет Державного
архіву Сумської області» (далі – Положення), а саме:
1) Пункт 2.7 Положення викласти в новій редакції:
«2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур
закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування процедур закупівель очікувана вартість яких
перевищує вартісні межі встановлені п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону;

складання та затвердження річного плану закупівель за
процедурами закупівель очікувана вартість яких перевищує межі встановлені
п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та
чесний вибір переможця; забезпечення складання, затвердження та зберігання
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НАКАЗ

відповідних документів за проведеними процедурами закупівель відповідно до
Закону;забезпечення оприлюднення річного плану закупівель за процедурами
закупівель, змін до нього та інформації за процедурами закупівель, відповідно
до Закону;
 надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у
процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання
відповідних запитів;
 здійснення інших дій, передбачених Законом.».
2) Абзац 5 пункту 2.12 викласти в новій редакції: « - зберігання
документів щодо процедур закупівель, річного плану закупівель за
процедурами закупівель та змін до нього».
3) Абзац 7 пункту 2.12 викласти в новій редакції: « - розміщення
річного плану закупівель за процедурами закупівель, змін до нього та
інформації стосовно процедур закупівель через авторизований електронний
майданчик в електронній системі закупівель у порядку, встановленому
Уповноваженим органом та Законом;».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

Юрій ОЛІЙНИК
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