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м.Чернівці

Про Положення
про порядок закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках “Системи електронних
закупівель” (ProZorro) в місті Чернівцях
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
та Закону України “Про публічні закупівлі”, Чернівецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках
“Системи електронних закупівель” (ProZorro) в місті Чернівцях (додається).
2. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької
міської ради.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ з питань державних
закупівель Чернівецької міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки, підприємництва, інвестицій та туризму.

Чернівецький міський голова

О.Каспрук

ЗАТВЕРДЖЕНО
РішенняЧернівецької
міської ради VIIскликання
12.05.2016 № ______
Положенняпро порядок закупівлітоварів, робіт і послуг в рамках
“Системиелектроннихзакупівель” (ProZorro) в містіЧернівцях
1. Загальні положення
1.1. Положення про «Систему електронних закупівель» ProZorro (далі –
Положення) встановлює загальний порядок організації закупівель товарів, робіт і
послуг у відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
електронниймайданчик –
апаратно-програмний
комплекс
(програмнезабезпечення),
щофункціонує
у
мережіІнтернет,
який
є
частиноюсистемиелектроннихзакупівель
та
забезпечуєзакупівельникамбезоплатнуреєстрацію
та
користуваннясервісамисистемиелектроннихзакупівель
з
автоматичнимобміномінформацієющодопроцесузакупівлітоварів
на
електроннихмайданчиках;
електронний реверсивний аукціон – процес пониження ціни пропозицій
учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться у три раунди. Під час
електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до
інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;
замовники – розпорядники коштів міського бюджету, виконавчі органи
Чернівецької міської ради, які є самостійними юридичними особами, комунальні
підприємства, установи, організації засновниками, яких є Чернівецька міська рада або
які фінансуються за рахунок міського бюджету;
користувач системи – замовник та будь яка фізична або юридична особа, яка
зареєструвалась в системі електронних закупівель;
система електроннихзакупівель (ProZorro) (далі – Система)– програмний
комплекс,
призначений
для
автоматизаціївідборупостачальниківтоварів,
виконавцівробіт
та
надавачівпослугвизначенихзамовником
через
проведенняелектронного реверсивного аукціону. Система складається з базиданих,
модуля електронного реверсивного аукціону та електроннихмайданчиків, через
якіздійснюється доступ до Системи. Система повинна бути загальнодоступною і
гарантуватинедискримінацію та рівний доступ до інформаціївсімкористувачам;

закупівля
–
процесздійсненнязакупівлізамовникомтоварів
на
електроннихмайданчикаху порядку, встановленомуцимПоложенням (торги);
учасник – юридична особа абофізична особа – підприємець, що є
користувачемСистеми, яка подала в електронномувиглядіпропозицію для участі у
закупівлях, оголошенихзамовником.
Іншітермінивживаються у цьомуПоложеннівідповідно до Закону України“Про
публічнізакупівлі”.
2. Сфера застосування Положення
2.1. Це Положення застосовується до всіх замовників для закупівлі товарів,
робіт і послуг, вартість, яких починається від 30,00 (тридцять) тис. грн. для товарів та
послуг та 100,00 (сто) тис.грн. для робіт, але не перевищує порогів визначених в абзаці
першому статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”.
2.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт і послуг:
2.2.1. Перелік яких наведено в частині 3 статті 2 Закону України “Про публічні
закупівлі”;
2.2.2. За кошти кредиторів, позик, що надані міжнародними фінансовими
організаціями та тих, що надаються нерезидентами;
2.2.3. Товарів на які встановлено фіксовані та регульовані ціни;
2.2.4. Стосовно, яких відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок
чого закупівля може бути проведена лише у одного продавця;
2.2.5. З розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських
операцій.
3. Реєстрація в системі електронних закупівель
3.1. Замовник реєструється в Системі у відповідності до регламенту роботи
електронного майданчика, обраного ним.
3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
4. Порядок здійснення закупівель
4.1. Замовник з метою закупівлівизначенихтоварів, робіт і послугоприлюднює в
системіоголошення про проведеннязакупівель.
4.2. В оголошенні про проведення закупівель замовник зазначає:
4.2.1. Найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
4.2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисомабоочікуванувартість;

4.2.3.Найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного
класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010;
4.2.4. Кількістьтоварів, виконанняробіт, наданняпослуг та їхобсяг:
4.2.5. Місце поставки товарів;
4.2.6. Строк поставки товарів;
4.2.7. Технічні та/або якісні вимоги до предмета закупівлі;
4.2.8. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;
4.2.9. Дату та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо
закупівель;
4.2.10. Дату та час початку подання пропозицій;
4.2.11. Дату та час закінчення подання пропозицій;
4.2.12. Дата та час проведенняелектронного реверсивного аукціону та
йогоумови;
4.2.13. Крок аукціону (може становити 0,5 – 3% очікуваної вартості закупівлі)
4.2.14. Іншу необхідну інформацію.
4.3. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні
вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також
зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з
оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель).
4.3.1. Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти
зниженню конкуренції.
4.3.2. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело
його походження або виробника.
4.3.3 У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути
обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».
4.4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник
повинен оприлюднити в Системі документацію закупівель (за наявності), проект
договору про придбання товару або істотні умови договору.
4.5. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен
становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту
оприлюднення оголошення про проведення закупівель.
У разі, якщо до дня початку подання пропозицій замовник отримує запитання,
уточнення від учасників системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до
кваліфікації учасників, замовник повинен надати через Систему відповідь впродовж 2
робочих днів з моменту їх розміщення в Системі, але не пізніше дня початку подання
пропозицій.
У разі необхідності, але до дня початку подання пропозицій учасниками,
замовник може внести відповідні зміни до технічних та/або якісних вимог до товару
та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у Системі.

4.6. У разі нагальної потреби у закупівлі товарів строк початку подання
пропозицій може бути скорочено до 1 робочого дня і не більше 3 робочих днів з
моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. Причиною
проведення скорочених закупівель не може бути бездіяльність замовника щодо
проведення закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні
про проведення закупівель та не повинні свідчити про наміри замовника послабити
конкуренцію між учасниками. За цих умов період, коли замовник може надати
відповідь на запитання, уточнення користувачів системи, може визначатися годинами
в межах тривалості робочого дня з 09 годин 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин.
4.7. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен
становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту
початку подання пропозицій, а в разі скорочених закупівель - не менше ніж 1 робочий
день та не більше ніж 2 робочих дні з моменту початку подання пропозицій.
4.8. Аукціон відбувається на наступний робочий день після строку закінчення
подання пропозицій, визначеного замовником, дата та час проведення аукціону
визначаються системою автоматично в межах тривалості робочого дня з 09 годин 00
хвилин до 18 годин 00 хвилин.
Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за
ціною, формуючи рейтинги позицій учасників. Дана інформація автоматично
оприлюднюється Системою одразу після завершення аукціону.
4.9. Замовник в строк, що становить не більше ніж 3 робочих дні з дня
закінчення аукціону, аналізує визначену Системою пропозицію з найнижчою ціною на
предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників,
технічним вимогам до предмету закупівель, зазначеним в оголошенні та/або
документації закупівель.
4.10. Інформація про визначення переможця обов'язково оприлюднюється
замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця, але
не пізніше ніж за 3 робочих дні з дня закінчення аукціону.
4.10.1. У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які
зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель,
такий учасник визнається переможцем закупівель.
4.10.2. Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.
4.10.3. У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним та/або якісним
вимогам до предмету закупівлі, зазначеним в оголошенні та/або документації
закупівель, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в
Системі впродовж 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.
4.10.4. У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу
ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною,
визначена Системою.
4.10.5. Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля
визнається такою, що не відбулась.

4.11. Інформація про визначення переможця обов'язково оприлюднюється
замовником в Системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.
4.12. Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем
не раніше ніж через 3 робочих дні та не пізніше 10 робочих днів з моменту
оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу
5 цього Положення, а в разі скорочених закупівель не раніше ніж 1 робочий день та не
пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення
переможця.
4.13. Після укладення договору про придбання товарів замовник зобов'язаний
його оприлюднити в Системі впродовж 3 робочих днів з моменту його укладення.
4.14. У випадку неукладення договору впродовж строку, визначеного в пункті
4.12 розділу 4 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного
учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку,
передбаченому пунктами 4.9 - 4.12 глави 4 цього Положення.
4.15. У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся в зв'язку з відсутністю
пропозицій або процедура аукціону відмінена замовником в порядку, передбаченому
пунктом 4.10.5. розділу 4 цього Положення, замовник має право повторно оголосити
про проведення закупівлі у порядку, передбаченому пунктами 4.1 - 4.14 розділу 4
цього Положення.
4.16. У разі якщо аукціон двічі було визнано таким що не відбувся через
відсутність учасників, замовником може бути укладено договір про закупівлю товару
без проведення аукціону.
5. Порядок оскарження результатів закупівель
5.1. У випадкупорушення з боку Учасниківторгів, потрібнонадіслати листа на
електроннупошту: claims@prozorro.org, claims@ti-ukraine.org та з темою «на розгляд
Органу оскарження».
5.2. Оскарженнярезультатівзакупівельздійснюєтьсявідповідно до
Закону
України“Про публічнізакупівлі” та законодавстваУкраїни.
6. Порядок оскарження результатів закупівель
6.1. З 01 серпня 2016р. Положенняпродовжуєдіяти в частині, що не
суперечитьЗакону України“Про публічнізакупівлі”

Чернівецькийміський голова

О.Каспрук

