НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Основні зміни до Закону України «Про здійснення
державних закупівель»
Управління закупівель

жовтень, 2015

Основні зміни до Закону
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Опис змін
I

Загальні умови
проведення
процедур
закупівель

Дата введення
в дію

• збільшено пороги для застосування вимог Закону
• змінено пороги для оприлюднення інформації англійською мовою
• скорочено перелік видів забезпечення пропозицій та забезпечення виконання договору

30.09.2015

• більш конкретизовано порядок оформлення результатів голосування у протоколі
• встановлено додаткові вимоги до забезпечення прозорості
II

• збільшено цінову межу для проведення запиту цінових пропозицій
• встановлено можливість внесення змін до запиту цінових пропозицій

Особливості
проведення
процедур
закупівель

• доповнено підстави для відміни переговорної процедури
• збільшено строк подання пропозицій для міжнародних відкритих торгів

30.09.2015

• змінено вимоги до оформлення та строки надсилання документів стосовно процедур закупівель
• змінено порядок оскарження
III

Вимоги до
документації та
учасників

• встановлено обов'язковість застосування хоча б одного кваліфікаційного критерію для
відкритих торгів
• доповнено перелік підстав для відмови та встановлено обов'язковість підтвердження
інформації учасниками в довільній формі, встановлено обов'язковість документального
підтвердження відсутності підстав для відмови тільки переможцем

30.09.2015

• встановлено обов'язковість визначення формальних (несуттєвих) помилок
IV

• встановлено обов'язковість самостійного пошуку інформації про учасників
• встановлено обов'язковість надання додаткових пояснення учасникам, які не є переможцями

Розгляд та оцінка
пропозицій

• оцінка наявності учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення

30.09.2015
з початку
дії
Єдиного
реєстру
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Загальні умови проведення процедур закупівель

І

НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Попередня редакція Закону

Опис зміни

Об’єкт змін

Збільшено пороги
для застосування
вимог Закону

товари
послуги

≥ 100 тис. грн. без ПДВ

≥ 200 тис. грн.

роботи

≥ 1 000 тис. грн. без ПДВ

≥ 1 500 тис. грн.

Змінено пороги
для
оприлюднення
інформації
англійською
мовою

товар
послуга

≥ 200 тисяч євро
≥ 300 тисяч євро

133 тис. євро

роботи

≥ 500 тисяч євро

5 150 тис. євро

Скорочено
перелік видів
забезпечення
пропозицій та
забезпечення
виконання
договору

порука
гарантія
застава
завдаток
неустойка
депозит

Порядок
оформлення
результатів
голосування у
протоколі
Встановлено
додаткові вимоги
до забезпечення
прозорості








Нова редакція Закону






голосування
членів комітету

без зазначення осіб

зазначається голос кожної особи з кожного
питання голосування

процедура
розкриття

відсутній

демонстрація змісту документа, з інформацією
про ціну під час розкриття

оприлюднення

відсутній

оприлюднення протоколу оцінки на веб-порталі
Уповноваженого органу

надання
інформації
учаснику

відсутній

про причини невідповідності його пропозиції;
про пропозицію переможця, у т.ч. щодо
зазначення її переваг
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Особливості проведення окремих процедур закупівель

ІІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Опис зміни
Збільшення цінової
межи для запиту
цінових пропозицій
Можливість внесення
змін до запиту
цінових пропозицій

Об’єкт змін

Попередня редакція Закону

Нова редакція Закону

очікувана
вартість

≤ 300 тис. грн.

≤ 500 тис. грн.

запит цінових
пропозицій

-

можливо, при цьому продовжити строк подання
цінових пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів з
дати оприлюднення змін

Нова підстава для
відміни переговорної
процедури

підстави для
відміни

-

непідписання учасником договору про закупівлю в
установлений у строк

Збільшення строку
подання пропозицій

строк подання
пропозицій
учасниками

20 робочих днів

не менше ніж 40 днів, якщо очікувана вартість
закупівлі товарів, послуг ≥ 133 тис. євро,
робіт ≥ 5 150 тис. євро

Зміна вимог до
оформлення та
строки надсилання
документів стосовно
процедур закупівель

оголошення про
результати

з дня укладення договору

з дня укладення / неукладення договору

повідомлення
про результати

всім учасникам - повідомлення про
результати торгів

переможцю торгів повідомлення про акцепт, а всім
іншим учасникам - про результати торгів

зміни до
документації
конкурсних торгів

зміни до документації роз'яснення до неї протягом 3-х робочих днів з дня прийняття
рішення, але не пізніш як за 7 днів до дати
розкриття пропозицій

зміни до документації або запиту цінових пропозицій
та роз'яснення до них - протягом 1 робочого дня з
дня прийняття рішення про їх внесення або надання
роз'яснень

інформування
про результати
розгляду
звернення

повідомити всіх заінтересованих осіб про
рішення, прийняті за результатами
розгляду, та одночасно подати для
оприлюднення я разом із зверненням на
веб-портал Уповноваженого органу

повідомити заявнику про рішення, прийняті за
результатами розгляду звернення, та одночасно
протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого
рішення подати його разом із зверненням для
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу

строки
оскарження

не пізніше закінчення строку,
встановленого для подання пропозицій
конкурсних торгів

не пізніше ніж за 4 дні до дати, встановленої для
подання пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за 3
дні до дати, встановленої для подання цінових
пропозицій

Зміна порядку
оскарження
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Вимоги до документації, учасників, пропозицій: НОВАЦІЇ

III

IV

НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Розгляд та оцінка пропозицій

Вимоги до документації та учасників

Опис змін
Встановлено обов’язковість
застосування хоча б одного
кваліфікаційного критерію
для відкритих торгів

Об’єкт змін

Застосування
критеріїв

Нова редакція Закону

Встановлення Замовником одного або кількох кваліфікаційних критеріїв

Встановлення умови щодо надання учасником в довільній формі документів та
інформації, що підтверджують відсутність підстав для відмови.
Порядок підтвердження
відсутності підстав для
відмови

Спрощення
документальної
процедури

Встановлено, що інформація, яка міститься у відкритих єдиних державних реєстрах,
доступ до яких є вільним, не вимагається від учасників.
Документального підтвердження з наданням таких документів застосовується лише до
переможця процедури закупівлі

Встановлено обов'язковість
визначення формальних
(несуттєвих) помилок

Доповнення
документації,
спрощення вимог
до учасників

Встановлено обов'язок Замовника зазначати в документації опису та прикладів
формальних (несуттєвих) помилок.
Формальними (несуттєвими) є помилки, що пов'язані з оформленням кваліфікаційної
пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме: відсутність нумерації сторінок,
підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки

Самостійний пошук
замовником інформації про
учасників

Спрощення вимог
для учасників

Замовник перевіряє інформацію про учасників, що міститься у відкритих єдиних
державних реєстрах, доступ до яких є вільним

Встановлено обов'язковість
надання додаткових
пояснення учасникам, які не
є переможцями

Надання
інформації

Замовник надає письмову відповідь не пізніше 5 днів із дня надходження звернення
щодо інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією
учасника, який надіслав звернення

Оцінка наявності учасника в
Єдиному державному
реєстрі осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення

Дата набрання
чинності

З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
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