Основні зміни щодо закупівель
по проекту публічними
бенефіціарами в Україні
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ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Цей необов'язковий документ був розроблений
проектом TESIM. Він не обов'язково відображає
погляди Європейської Комісії на дану тему, а також
представлений для програмних і проектних
практиків лише з ілюстративною метою.
У випадку, якщо документ затверджений програмою
ENI CBC, і він робить його обов'язковим для
використання бенефіціарами проекту, ні експерти
TESIM, ні члени консорціуму TESIM не несуть
відповідальності за його зміст, зокрема, якщо
висновки аудиту виражають занепокоєність щодо
прийнятності витрат
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Новою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі» внесені суттєві
зміни до процедури публічних закупівель, які здійснюються публічними
бенефіціарами. Перелік основних змін наведено нижче.

1. Зміни у процедурах закупівлі
Запровадження процедури торгів з обмеженою участю
Процедура торгів з обмеженою участю передбачає обов’язкову
попередню перевірку кваліфікації учасників. Зауважимо, що таку
процедуру замовники зможуть реалізувати тільки з 10.10.2020 року.
Застосування спрощеної процедури закупівлі
Спрощена процедура закупівлі застосовується до закупівель, вартість яких
дорівнює або перевищує 50 000 грн (1620,97 євро – станом на квітень 2020),
але менша ніж 200 000 грн для закупівель товарів і послуг, і менше ніж
1500 000 грн для закупівлі робіт. Якщо замовником є юридична особа, яка
займається діяльністю у спеціальних сферах, визначених параграфом 2
статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», максимальна вартість
закупівлі для спрощеної процедури становить 1000000 грн для товарів і послуг,
і 5000000 грн для робіт.

2. Використання он-лайн системи «Prozorro»
Новим законом передбачено використання електронного каталогу ProZorro
Market для здійснення невеликих публічних закупівель. Електронний каталог
працює за принципом он-лайн магазину. Щоб отримати замовлення від
державних замовників через електронний каталог, постачальнику необхідно
пройти кваліфікацію. Всі постачальники, які пройшли кваліфікацію, вносяться
до Реєстру кваліфікованих постачальників.
Звіт про такі закупівлі система ProZorro Market формує і публікує
автоматично

3. Склад тендерного комітету
Стаття 11 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає замість
створення тендерного комітету призначення уповноваженої особи, що
суперечить правилам ENI CBC. Частиною 4 розділу Х закону передбачає, що
до 1 січня 2022 року замовник може або створювати тендерний комітет, або
призначати уповноважену особу.
ВАЖЛИВО!
Бенефіціари повинні враховувати вимогу ENI CBC IR щодо обов’язкового
створення тендерного комітету та непарної кількості його членів.
Необхідно уникати призначення уповноваженої особи.
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4. Зміни в організації процедур закупівель
Аномально низька ціна
Відповідно до нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі»
аномальну низьку ціну електронна система буде визначати автоматично.
Таким чином учасники тендеру будуть захищені від демпінгу. Це не означає,
що учасник, який встановив таку ціну, не зможе виграти тендер. Якщо
учасник надасть обґрунтування ціни, то він зможе продовжити участь у
торгах. Аномально низька ціна визначається тільки в конкурентних
процедурах закупівлі
Альтернативні кваліфікаційні критерії
Ще один важливий момент у змінах для замовників – це можливість
передбачати у тендерній документації альтернативні кваліфікаційні критерії.
У межах проекту EU Association Lab створено електронний конструктор
нецінових
критеріїв.
Його
можна
знайти
за
посиланням:
https://nk.prozorro.ua/
Зміни в процедурі оскарження
Новим Законом передбачено зміни до процедури оскарження закупівель.
Зміни стосуються термінів подання скарг та ухвалення рішень.

Більш детально зазначені зміни описані в оновлених довідниках.
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