
БІОСФЕРШй ЗАПОВІдІИК «АСКАШЯ-НОВА» імені Ф.Е.ФАJШЦ-ФЕйНА
нАщонАльнА АкАдЕмя АгрАрних нАук укрАЇни-з

від 13 квітня 2020 року           смт Асканія-Нова

«Про тендершй комітет, уповноважену особу та
організацію електронних закупівель в системі «Ргоzопо»

Ng  106

Відповідно до статей  1,11  Закону Укра.і.ни «Про  публічні закупівлі»,
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі УкраЇни від 30.03.2016
№ 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або
уповноважену  особу  (осіб)»,  з  метою  забезпечення  здійснення  публічних
закупівель  у  Біосферному  заповіднику  «Асканія-Нова»  імені  Ф.Е.  Фальц-
Фейна відповідно до чинного законодавства:

нАкАзую:
1 . Визначити та затвердити відповідальним за організацію та проведення

тендерних процедур тендерний комітет у такому складі :
-  Літвінцов  Володимир  Петрович  -  голова  тендерного  комітету,

заступник директора 3 загальних питань;
-  Кравченко  Наталя  Микола.і.вна  -  секретар  тендерного  комітету,

провідний економіст;
- Мамонтова Валентина Володимирівна - головний бухгалтер;
-  Письменна  Алла  Михайлівна  -  завідуюча  планово-економічним

сектором;
- Субботін Валентин Олександрович - начальник механізованоЇ бригади;
- Шаповал Катерина Володимирівна - провідний юрист;
- Магда ігор Олександрович - інженер з постачання;

2. Голові тендерного комітету Літвінцову В.П. забезпечити діяльність
щодо  орmнізацій  та  проведення  тендерних  процедур  закупівель  згідно  і3
затвердженим Положенням про тендерний комітет.

3 . Визначити та затвердити відповідальним за організацію та проведення
допорогових  та  спрощених  щ]оцедур  уповноважену  особу  -  провідного
економіста   Кравченко   Наталю   Микола.і.вну,   згідно   і3   затвердженим
Положенням про уповноважену особу. За відсутності уповноважено.і. особи .і-і.
обов'язки покласти на провідного юриста Шаповал К.В.

4. для забезпечення ефективних закупівель створити робочі ірупи, до
участі в яких залучати головних, провідних штатних спеціалістів за профілями
закупівель:   інженера   з   постачання,   провідного   зоотехніка,   начальника
механізовано.і. бригади, начальника ветеринарного сектору, ветлікаря, майстра



бригади  поточного  ремонту,   начшьника  електротехнічного  сектору  та
завідуючих науковими лабораторіями.

5.  Залучати д]ія  отримання  експертно.і. та консультаційно.і. підтримки
щодо організаціЇ та проведення процедури закупівлі спеціалізовані організаці.і.
з відповідним досвідом роботи у наданні зазначених послуг.

6.  Головному  бухгалтеру  Мамонтовій  В.В.  та  завідуючій  планово-
економічним   сектором   Письменній   А.М.:   здійснювати   фінансування
загальних витрат, пов'язаних з проведенням закупівель, за рахунок коштів,
виділених в межах кошторису для проведення запланованих закупівель.

7. Тендерному комітету та уповноваженій особі здійснювати закупівлі
за державні кошти у межах асигнувань, передбачених кошторисом витрат на
бюджетний рік, своєчасно подавати на затвердження відповідні звіти про .і.х
результати.

8.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
директора 3 загальних питань Літвінцов В.П.

В.о. директора jҐz2Zzzс=4zgйZj'       Н.І. Ясинецька


