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Про призначення уповноважених-~ . . . .осю відповідальних за організацію
та проведення спрощених закугпвель
та осіб відповідальних за організацію
здійснення закупівель вартість яких
є меншою за вартість, що встановлена
в частині 3 статті 3 Закону України
"Про публічні закупівлі" у Державному
університеті телекомунікацій

Відповідно до статей 1, 1 І Закону України "Про публічні закупівлі"
(далі - Закон) з метою якісної організації закупівельного процесу

НАКАЗУJО:

1. З метою забезпечення потреб Державного університету
телекомунікацій (далі - Уиіверситет ) лля проведення спрощених закупівель,
покласти обов'язки виконання функцій уповноваженої особи на начальника
відділу закупівлі товарів, робіт та послуг Університету Шевченка Артура
Вікторовича.

2. Для організацп та проведення спрощених закупівель для
забезпечення потреб Харківського коледжу Університету покласти
обоп' язки виконання функцій уповноваженої особи на заступника директора
з адміністратизно-господарської роботи Довгоброда Бориса Григоровича.

3. Уповноваженим особам у своїй роботі керуватися вимогами чинного
законодавства України щодо закупівель товарів, робіт та послуг та Положенням про
уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення спрощених
закупівель Державного університету телекомунікацій.



}

4. На виконання вимог частини 3 статті 3 Закону для організаціі здіиснення
закупівель товарів, робіт і послу~·, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень
призначити відповідальних службових осіб відділу закупівель товарів, робіт та послуг
для здійснення:

оприлюднення звітів про договори про закупівлю, укладених без використання
електронної системи закупівлі (далі-ЕСЗ);

організації проведення закупівель вартість яких є ме11111010 за вартість, що
,.., . ,.., '3встановлена у частини _1 статп .1 .... акону з використанням електронного каталогу

Ргозогто Магкег або з використанням ЕСЗ, із правом використання кваліфікованого
електронного підпису відповідальної особи.

У разі використання Е~З службовим особам відділу закупівель товарів, робіт
та послуг в своїй роботі керуватися вимогами Інструкпії про порядок використання
ЕСЗ у Державному університеті телекомунікзцій в разі злійснсння закупівель, вартість
яких є меншою за вартість, шо встановлена в частині 3 статті 3 Закону :з.. . .використанняJ\1 електронно: системи закугпвлі.

4.1. Директору Харківського коледжу Університету визначити своїм наказом
відповідальну (11х) особу (осіб) для організації здійснення закупівель товарів, робіт і
послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена у частини 3 статті 3
Закону та оприлюднення звітів про договори про закупівлю, укладених без
використання ЕСЗ.

5. Контроль за виконанням ІІЬО!'О наказу залишаю за собою.

Ректор В.Б. Толубко


