Таблиця 2

Особливості проведення окремих етапів спрощеної закупівлі
Етапи спрощеної
закупівлі

Оприлюднення
оголошення про
проведення
спрощеної
закупівлі

Уточнення
інформації,
зазначеної
замовником в
оголошенні про
проведення
спрощеної
закупівлі

Подання
пропозицій
учасниками

Особливості проведення
● Оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі (далі – оголошення) не передбачає:
 розроблення та затвердження замовником тендерної документації, проте вимоги до предмета закупівлі, визначені
замовником, можуть зазначатися шляхом завантаження окремих файлів до оголошення про проведення спрощеної
закупівлі або в електронній формі з окремими полями в електронній системі закупівель;
 встановлення замовником кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону та підстав для відмови в участі у
закупівлі, встановлених статтею 17 Закону, але замовником можуть встановлюватись вимоги до учасників;
 встановлення замовником строку дії пропозицій учасників.
● Вимоги до предмета закупівлі можуть містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію
або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Замовник може вказати, які аналоги та/або
еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників.
● В оголошенні може зазначатися інша інформація. Водночас, ураховуючи те, що спрощені закупівлі направлені на
здійснення конкурентного відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) чи виконавця робіт з
мінімальними затратами часу та зусиль як для замовника так і для учасників, замовнику не рекомендується встановлювати
в оголошенні вимоги, які будуть ускладнювати подачу пропозицій.
● Тривалість періоду уточнення визначається замовником, але не може становити менше 3-х робочих днів;
● В період уточнення учасники не можуть подавати пропозиції, проте мають право звертатися до замовника через систему
за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звертатись до
замовника з вимогами щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі.
● Усі звернення/вимоги на цьому етапі оприлюднюються в системі без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.
● Замовник протягом 1 -го робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників
спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в системі, та/або внести зміни до оголошення, та/або вимог до предмета
закупівлі.
● На цьому етапі замовник також має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення та/або вимог до предмета
закупівлі.
● У разі внесення таких змін (за результатами розгляду звернень чи з власної ініціативи замовника) до оголошення строк
для подання пропозицій (а не строк уточнення) продовжується замовником в системі не менше ніж на 2 робочі дні.
● Тривалість етапу подання пропозицій учасниками визначається встановленими замовником кінцевим строком подання
пропозицій та тривалістю періоду уточнення інформації про закупівлю. При цьому загальна тривалість етапів уточнення
інформації про закупівлю та етапу подання пропозицій учасниками не повинен бути менше 6-ти робочих днів.
● Тривалість етапу подання пропозицій учасниками може продовжуватись, якщо на попередньому етапі (етапі уточнення
інформації) замовником (з власної ініціативи чи за результатами звернень учасників) було внесено зміни до оголошення.
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Проведення
електронного
аукціону
відповідно до
статті 30 цього
Закону

Розгляд на
відповідність
умовам,
визначеним в
оголошенні про
проведення
спрощеної
закупівлі та
вимогам до
предмета
закупівлі,
пропозиції
учасника

● На етапі подання пропозицій учасники подають замовнику пропозиції відповідно до оголошення та вимог до предмета
закупівлі, але не можуть звертатись з вимогами/зверненнями до замовника.
● Спрощена закупівля з етапу подання пропозицій учасниками відразу автоматично переходить на етап розгляду
пропозиції учасника на відповідність умовам, визначеним в оголошенні та вимогам щодо предмета закупівлі (далі – етап
розгляду пропозиції) без етапу проведення електронного аукціону, у разі якщо була подана лише одна пропозиція.
● Спрощена закупівля автоматично відміняється системою у разі відсутності пропозицій учасників для участі в ній.
● Дата та час аукціону визначається електронною системою.
● У разі, якщо замовник має нерозглянуте звернення учасника, що було надіслано на етапі уточнення інформації,
закупівля не перейде на етап аукціону.
● Аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в
інтерактивному режимі реального часу.
● Проведення аукціону в спрощеній процедурі не передбачає визначення системою аномально низької ціни відповідно до
пункту 3 частини першої статті 1 Закону.
● Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону:
 інформація про ціни/приведені ціни пропозицій автоматично розкривається системою перед початком електронного
аукціону;
 інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника умовам, визначеним в оголошенні, та вимогам до
предмета закупівлі розкривається системою відразу після завершення електронного аукціону.
● Замовник починає розгляд пропозиції учасника на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення
спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі (далі – відповідність учасника), з пропозиції, яка визначена за
результатами електронного аукціону (у разі його проведення) найбільш економічно вигідною.
● Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня завершення
електронного аукціону.
● Перелік підстав відхилення пропозиції в спрощеній закупівлі є менш деталізованим, ніж відповідний перелік підстав
відхилення тендерних пропозицій в процедурі закупівлі відкриті торги. При цьому відхилення пропозиції у випадках,
визначених частиною 13 статті 14 Закону є обов’язком, а не правом замовника. Тому замовнику рекомендується чітко,
однозначно та зрозуміло описувати умови, визначені у оголошенні, вимоги щодо предмета закупівлі, та будь-які інші вимоги
стосовно змісту та форми інформації, подання учасником якої є необхідним на думку замовника для підтвердження
відповідності учасника.
● Розгляд на відповідність учасника не передбачає:
 застосування замовником підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених статтею 17 Закону;
 можливості звернення замовника за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади,
підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції у порядку визначеному частиною п’ятнадцятою статті 29
Закону;
 можливості усунення учасником невідповідностей в пропозиції протягом 24 годин, у порядку визначеному в частиною
дев’ятою статті 26 Закону.
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Визначення
переможця
спрощеної
закупівлі та
укладення
договору про
закупівлю

● Перелік підстав відхилення пропозиції, визначений частиною 13 статті 14 Закону. При цьому звертаємо увагу, що однією з
підстав відхилення пропозиції є випадок, коли учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про
проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення
договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.
● У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами електронного аукціону замовник
розглядає на відповідність наступну найбільш економічно вигідну пропозицію, яка визначається системою автоматично.
● Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня повторного
визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.
● Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється в системі та автоматично надсилається учаснику, пропозиція
якого відхилена.
● Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника через систему з вимогою надати додаткову
аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції. Замовник зобов’язаний надати йому відповідь в строк не
пізніше ніж через 3 робочих дні.
● Порядок проведення спрощеної процедури закупівлі не передбачає застосування порядку оскарження процедур закупівлі,
визначеного статтею 18 Закону. З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної
закупівлі може на будь-якому етапі процедури звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над
замовником, або до суду. Зазначені звернення не зупиняють перебігу спрощеної закупівлі. Водночас відповідно до частини
першої статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) господарський суд за заявою
учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 ГПК України заходів забезпечення позову, зокрема заборону
відповідачу вчиняти певні дії. Поряд з цим, відповідно до статті 129-1 Конституції України судове рішення є обов’язковим
до виконання.
● Етап визначення переможця спрощеної закупівлі та укладення договору про закупівлю починається з оприлюднення в
системі повідомлення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до пункту 8 частини першої статті 10 Закону.
● Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами частини другої статті 41 Закону. Разом з цим, оголошення про
проведення спрощеної закупівлі може містити умови щодо надання забезпечення виконання договору про закупівлю
відповідно до статті 27 Закону.
● Замовник відхиляє пропозицію учасника, який визначений переможцем спрощеної закупівлі у разі, якщо учасник
відмовився від укладення договору про закупівлю.
● Поряд з цим, беручи до уваги зміст частини шостої статті 14 Закону, частини сьомої статті 33 Закону та частини другої статті
41 Закону, замовник відхиляє пропозицію такого учасника, у разі якщо договір про закупівлю не укладено з вини
учасника, зокрема у випадку, якщо:
 учасник не надав забезпечення виконання договору, якщо таке забезпечення вимагалось умовами оголошення;
 учасник не надав замовнику відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;
 учасник не надав замовнику копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження
певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності
передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у оголошенні;
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Розміщення звіту
про результати
проведення
закупівлі
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Закону

 учасник не надав замовнику підписаний договір у строк, визначений Законом.
● У разі відхилення пропозиції переможця спрощеної закупівлі спрощена закупівля повертається до етапу розгляду
пропозицій.
● Замовник укладає договір про закупівлю за результатами спрощеної закупівлі у будь-який строк з дня прийняття
рішення про намір, але не пізніше ніж через 20 днів.
● Учасник, якого не визнано переможцем, може звернутися через систему до замовника з вимогою щодо надання інформації
про пропозицію переможця закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно пропозицією учасника, який
надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через 5 днів з дня надходження такого
звернення.
● З метою дотримання принципів відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, об’єктивного та неупередженого
визначення переможця спрощеної закупівлі, замовнику рекомендується на етапі оголошення зазначати перелік підстав
відхилення пропозицій учасників, у тому числі на етапі визначення переможця спрощеної закупівлі та укладення договору
про закупівлю, а також відповідний порядок укладення договору про закупівлю.
● Спрощена закупівля автоматично відміняється системою у разі відхилення всіх пропозицій.
● Відповідно до частини четвертої статті 41 Закону умови договору про закупівлю за результатами проведення спрощеної
закупівлі не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за
одиницю товару) спрощеної закупівлі. У разі, якщо договір про закупівлю укладено з порушенням вимог цієї частини він є
нікчемним.
● Ціна договору може відрізнятись від ціни пропозиції переможця, а саме:
 у разі визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
 у випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без
зменшення обсягів закупівлі.
Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується системою та оприлюднюється протягом 1 дня після
оприлюднення замовником договору про закупівлю в системі або відміни спрощеної закупівлі.

