Державний архів
Луганської області
ПРОТОКОЛ
19.03.2019 № 3
м. Сєвєродонецьк
засідання тендерного комітету
Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –
Лисенко Т.А.;
Члени тендерного комітету:
- заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та
діловодного забезпечення – заступник головного бухгалтера – Василенко О.М.;
- начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду –
Потапова-Панасенко О.В.;
- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та ділового
забезпечення – головний бухгалтер – Кулачко П.В.
Порядок денний:
1. Організаційне питання щодо правомочності засідання тендерного комітету.
2. Про затвердження змін до додатку річного плану закупівель на 2019 рік Державного
архіву Луганської області.
1. Слухали:
Голову тендерного комітету Лисенко Т.А., яка проінформувала членів комітету про те, що
секретар тендерного комітету, головний спеціаліст-юрисконсульт Держархіву Сілюкова Я.О.
перебуває у відпустці. Згідно п. 2.5 Положення про тендерний комітет, засідання комітету є
правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає».
ВИРІШИЛИ: Засідання тендерного комітету визнати правомочним.
2. Слухали:
Члена тендерного комітету Кулачко П.В., яка проінформувала членів комітету, про
необхідність внесення змін до річного плану закупівель Держархіву на 2019 рік, а саме:
- по коду 30190000-7 (Офісне устаткування та приладдя різне) в конкретній назві предмета
закупівлі після слів «куток пластиковий» додати слова «печатки та штампи»;
- по коду 22990000-7 (Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований
папір або картон для графічних цілей) «Папір офісний ф. А3» зменшити очікувану вартість
предмета закупівлі на суму 30,00 грн;
- по коду 48410000-5 (Пакети програмного забезпечення для управління інвестиціями та
підготовки податкової звітності) «Програмне забезпечення» змінити код за ДК 021:2015 на
48761000-0 та назву коду викласти в наступній редакції «Пакети антивірусного програмного
забезпечення»;
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Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає».
ВИРІШИЛИ: затвердити зміни до річного плану закупівель на 2019 рік Державного архіву
Луганської області та безоплатно оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
Голова тендерного комітету

___________

Т. ЛИСЕНКО

Заступник голови тендерного комітету

___________

О. ВАСИЛЕНКО

Секретар комітету:

___________

Я. СІЛЮКОВА

Члени комітету:

___________

П. КУЛАЧКО

__________ О. ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО

