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ЛІТЕРАТУРНА РЕДАКТОРКА
Мар’яна Добоні

ДИЗАЙН

Велика подяка всім, хто зробив внесок у написання цього дослідження. Зокрема,
тим замовникам і представникам бізнесу, які погодилися на інтерв’ю та взяли
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DOZORRO — це проєкт громадської організації Трансперенсі
Інтернешнл Україна, покликаний забезпечити рівні правила гри у
сфері публічних закупівель
Команда проєкту створила та адмініструє моніторинговий портал
dozorro.org та публічний і професійний модулі аналітики BI Prozorro.
Окрім цього, DOZORRO розбудовує DOZORRO-спільноту — мережу
громадських організацій, які моніторять публічні закупівлі та
повідомляють контролюючі та правоохоронні органи про порушення
З рештою наших дослiджень можна ознайомитися в розділі
«Дослідження» — «Публічні закупівлі» на сайті Трансперенсі
Інтернешнл Україна: bit.ly/DOZORRO-research
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Державна аудиторська служба України
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня
2015 року № 922 (у редакції, чинній з 19 квітня 2020 року)
кваліфікований електронний підпис
Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду скарг
про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
Антимонопольного комітету України
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України
тендерна документація

Станом на грудень 2020 року спрощені закупівлі в Prozorro оголошують уже
майже вісім місяців. А тому головне питання, яке ми ставимо в цьому дослідженні: чи вдалося досягти задекларованих розробниками відповідного
законопроєкту цілей і зробити ці закупівлі дійсно простими, підзвітними та
конкурентними?

ВСТУП
19 квітня 2020 року в Prozorro з’явився новий вид закупівель — спрощені
закупівлі. Тепер усі замовники, які раніше використовували прямі договори
або допорогові закупівлі для закупівель з очікуваною вартістю від 50 тис.
до 200 тис. грн для товарів і послуг та до 1,5 млн грн для робіт, зобов’язані
проводити аукціони 1.

Для цього в Розділі 1 ми пояснюємо, що таке спрощені закупівлі, з яких
етапів вони складаються та чим відрізняються від відкритих торгів.
У Розділі 2 ми представляємо результати наших інтерв’ю з учасниками
та замовниками, а також результати онлайн-опитування. Ми попросили
респондентів поділитися своїм досвідом проведення та участі в спрощених
закупівлях і проаналізували їхні відповіді та оцінки.

Нововведення покликано вивести багато закупівель з тіні 2і та створити для
біз-несу нові можливості для участі в публічних закупівлях. Оскільки ці
закупівлі відбуваються на порівняно невеликі суми, для них прописані значно
менші вимоги, ніж для відкритих торгів. Звідси і назва — спрощені закупівлі.

Розділ 3 містить статистичні дані з конкретними показниками:

Якщо коротко, то різницю між спрощеними закупівлями й відкритими
торгами можна описати через три «менше»:

џ

як довго в середньому тривають спрощені закупівлі порівняно з відкритими торгами;

џ

менше часу: етапи в спрощених закупівлях тривають менше днів, і сама
закупівля завершується значно швидше, ніж відкриті торги;

џ

наскільки часто дискваліфікують учасників;

џ

џ

менше документів: як замовник, так і учасник переважно повинні готувати менше документів для участі в закупівлі / її проведення;

наскільки сильно відрізняється конкуренція в спрощених закупівлях і
відкритих торгах тощо.

џ

менше обмежень: замовники мають більшу свободу дій і не повинні, наприклад, вказувати вислів «або еквівалент», а їхні рішення не можна
оскаржити в Постійно діючій адміністративній колегії з розгляду скарг
про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України (далі — Колегія АМКУ). А щодо цінових
пропозицій учасників, наприклад, не діє механізм аномально низької ціни.

У Додатку 1 ми зібрали ті неточності в регулюванні спрощених закупівель,
які профільний закон містить станом на грудень 2020 року.
Це дослідження буде корисним у першу чергу:

1. Для замовників-монополістів поріг становить 1 млн грн для товарів і послуг та 5 млн грн для робіт
2. Якщо замовник підписав прямий договір, то в системі Prozorro можна побачити сам факт підписання договору, відомості
про виконавця договору та ознайомитися з договором. Запровадження спрощених закупівель дозволило бізнесу ще й
узяти участь у цій закупівлі. А сторонній спостерігач може вивчити цінові пропозиції, вимоги до предмета закупівлі,
кількість та правомірність дискваліфікацій, якість відповідей замовника, підстави для його рішення про визначення
переможця тощо
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џ

членам Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, які можуть сформувати відповідні законодавчі ініціативи на підставі
результатів цього дослідження;

џ

департаменту сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономрозвитку) та ДП «Прозорро», оскільки дозволить ухвалювати рішення про зміни в системі спрощених закупівель на основі аналітичних
даних.

џ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ
Поняття спрощених закупівель

або підписати прямий договір після двох неуспішних спрощених
закупівель через відсутність учасників або за інших умов, визначених
пунктом 1 частини 7 статті 3 Законуііі5 .

Спрощені закупівлі стали обов’язковими для використання у визначеному
діапазоні очікуваної вартості, тоді як конкурентні допорогові закупівлі до
19 квітня 2020 року замовник міг застосовувати за власним бажанням.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року
№ 922 (далі — Закон) спрощена закупівля — це:

Причини запровадження
...придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких
дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за 200 тис. грн
для закупівель товарів і послуг і 1,5 млн грн для закупівель робіт (1
та 5 млн грн відповідно для так зв. замовників-монополістів) 3.

Ініціатори законопроєкту пояснювали своє рішення запровадити спрощені
закупівлі через чотири причини:
1)іііізамовники нехтують правом використовувати Prozorro для конкурентного відбору постачальників й укладають прямі договори, що не завжди є
економічно обґрунтовано та вигідно;

Запровадження спрощених закупівель

2)іііізакупівлі з використанням Prozorro є передумовою для розвитку малого
та середнього бізнесу;

Термін «спрощені закупівлі» вперше з’явився в Законі в редакції від 19 квітня
2020 року.
До 19 квітня замовник міг здійснити закупівлю на допорогову суму більше
ніж 50 тис. грн в один з трьох способів:

3)ііііза кількістю «допорогові закупівлі» становлять 85 % від загальної кількості закупівель. При цьому 69 % «допорогових закупівель» відбуваються
без використання Prozorro, а замовники домовляються зі «своїми» постачальниками, що зменшує конкуренцію;

або через електронний каталог «Prozorro-market»;
або підписати прямий договір з постачальником і завантажити в Prozorro
звіт про укладений договір;
або провести конкурентну допорогову закупівлю.

4)іііі«допорогові закупівлі» без використання Prozorro не дають можливостей
для здійснення громадського контролю за витрачанням бюджетних
коштів 6.

џ
џ
џ

Фактично ці причини можна узагальнити потребою краще контролювати
закупівлі, розвивати бізнес і забезпечувати економію бюджетних коштів.

Після 19 квітня 2020 року замовник повинен обрати:
џ
џ

або здійснити закупівлю через електронний каталог «Prozorro-market»4 ;
або провести конкурентну спрощену закупівлю;

3.Ст.
іі 1: bit.ly/3nkQy9t

5.Відповідно
іі
до п. 1 ч. 7 ст. 3 Закону

4.ііСтаном на листопад 2020 року «Prozorro-market» працює в тестовому режимі, закупівлі фактично можна здійснювати
тільки на суми до 50 тис. грн

6.ііПроєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих
актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 29 серпня 2019 року № 1076: bit.ly/31wvZPb
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Етапи здійснення спрощених закупівель

Етап уточнення інформації не може тривати менше ніж три робочі дні;
3)ііііподання пропозицій учасниками.

Зауважте, що вимоги до строків окремих етапів спрощеної закупівлі станом
на грудень 2020 року можна по-різному тлумачити. Строки, указані в цьому
розділі, ми взяли з офіційного роз’яснення Мінекономрозвиткуііі7. Проте
наголосимо, що листи Мінекономрозвитку не встановлюють норм права,
мають лише рекомендаційну й інформативну мету.

Учасники подають пропозиції шляхом заповнення електронних форм і
завантаження необхідних документів у Prozorro. На цьому етапі учасники
не можуть звертатися з вимогами та питаннями до замовника на відміну
від відкритих торгів. А замовники не можуть вносити зміни до оголошення
та вимог до предмета закупівлі.

Законом передбачено, що проведення спрощеної закупівлі складається з
семи послідовних етапів. Вони перелічені у частині 2 статті 14 Закону:

Строки для уточнення інформації та подання пропозицій разом не можуть
бути меншими за шість робочих днів;

1)ііііоприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

4)ііііпроведення електронного аукціону.

Замовник оприлюднює оголошення про проведення спрощеної закупівлі
та проєкт договору про закупівлю не пізніше ніж за шість робочих днів до
кінцевого терміну подання пропозицій.

Prozorro автоматично визначає дату й час проведення електронного
аукціону. Так само автоматично Prozorro оцінює пропозиції на основі
критеріїв і методики, заздалегідь визначених замовником.

Кінцевий термін подання пропозицій визначає сам замовник;

Якщо подано лише одну пропозицію, закупівля автоматично переходить
до етапу розгляду пропозиції;

2)ііііуточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

5)іііірозгляд пропозиції учасника на відповідність оголошенню та вимогам до
предмета закупівлі.

На цьому етапі учасники мають право звернутися до замовника за
роз’ясненням інформації в оголошенні чи у вимогах до предмета закупівлі або з вимогою усунути порушення. Протягом одного робочого дня з дня
оприлюднення такого звернення замовник зобов’язаний надати роз’яснення або внести зміни до оголошення або вимог.

Замовник розглядає найбільш економічно вигідну пропозицію не більше
ніж п’ять робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної
пропозиції.

Якщо замовник ухвалив рішення внести зміни до оголошення, строк для
подання пропозицій продовжується щонайменше на два робочі дні.

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник
розглядає пропозицію наступного учасника;

При цьому немає одностайності з приводу того, чи відповідно до Закону
вимоги до предмета закупівлі є частиною оголошення, чи ні. Це важливо,
оскільки впливає на те, чи повинен продовжуватися строк у випадку
внесення змін до вимог, чи ні.

6)іііівизначення переможця спрощеної закупівлі й укладення договору про
закупівлю.
За результатами оцінювання пропозицій системою Prozorro та розгляду
пропозиції замовником останній визначає переможця й оприлюднює
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

7.ііbit.ly/32Govtg
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Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник публікує
в Prozorro протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення.

Відмінності в проведенні спрощених закупівель
і відкритих торгів

Замовник укладає договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з
дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. При цьому
Мінекономрозвитку стверджуєііі8 , що замовник може укласти договір
у будь-який строк, починаючи з цього дня. У Законі передбачено, що з
метою забез-печення оскарження договір про закупівлю не можна
укласти раніше ніж через 10 днів (оскарження у спрощених закупівлях
неможливе).

За досліджуваний період спрощені закупівлі та відкриті торги були
найпоширенішим видом конкурентних закупівель. Вони становили 79 % за
кількістю від усіх конкурентних лотів (відповідно до даних модуля аналітики
Prozorro, детальніше див. Розділ 3). Починаючи з 19 квітня 2020 року, окрім
відкритих торгів, регламентованими Законом стали й спрощені закупівлі 9,
а етапи їх проведення дуже схожі.

Підписаний договір замовник повинен опублікувати в Prozorro протягом
трьох робочих днів з дня його укладення;

Ми вирішили порівняти, як Закон регламентує проведення спрощених
закупівель і відкритих торгів, зробивши акцент на відмінностях. Це важливо
ще й тому, що інколи учасники й замовники не до кінця усвідомлюють різницю
і можуть ухвалювати хибні рішення. Наприклад, очікуючи, що спрацює
механізм аномально низької ціни або замовник розглядатиме також
еквіваленти, якщо цього явно не вказано в оголошенні.

7)іііірозміщення звіту про результати проведення закупівлі.
Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується системою та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення
замовником договору.

р. д. — робочі дні

Оголошення
з публікацією
проєкту договору

1

Етап
уточнень

Етап
подання

Мінімум
3 р. д.

Мінімум
3 р. д.

Розгляд
пропозицій

Очікування
аукціону

2

Повідомлення
про намір укласти
договір

Аукціон (якщо є
дві пропозиції
і більше)

Завершення
прийому
пропозицій

3

д. — календарні дні

Публікація
договору

Укладання договору

4

Максимум 5 р. д.
на одну найбільш
економічно вигідну
пропозицію

Максимум 20 д.

5

Максимум
3 р. д.

Разом мінімум 6 р. д.
9.ііПроведення допорогових закупівель від 50 тис. грн регламентує наказ ДП «Прозорро» № 10 «Про затвердження Інструкції
про порядок використання електронної системи закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в
абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»: bit.ly/2UqAfM4. Станом на
грудень 2020 року цей наказ регулює проведення допорогових закупівель на суму до 50 тис. грн

8.ііbit.ly/32Govtg
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Спрощені закупівлі
Умови застосування

Вимога про наявність щонайменше двох пропозицій

Для проведення аукціону у відкритих торгах має бути
подано не менше ніж дві тендерні пропозиції.
Якщо подано одну пропозицію, закупівля не відбудеться.

Для проведення спрощених закупівель із застосуванням аукціону має бути подано не менше ніж дві
пропозиції.
Якщо подано одну пропозицію, Prozorro після закінчення строку подання пропозицій автоматично
переходить до її розгляду.

Інформування про проведення закупівлі
Інформація про характеристики предмета закупівлі

У тендерній документації (далі — ТД) публікується 10:
џ
џ

џ

џ

інформація про технічні, якісні та інші
характеристики предмета закупівлі;
перелік критеріїв і методика оцінювання
пропозицій із зазначенням питомої ваги
критеріїв;
розмір, вид, строк та умови надання,
повернення та неповернення забезпечення
виконання договору про закупівлю;
кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

Уся ця сама інформація публікується в оголошенні
про проведення спрощеної закупівлі (та у вимогах до
предмета закупівлі).

Строк для подання тендерних пропозицій

Не може бути меншим, ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів.

Сумарна тривалість етапу роз’яснень і подання
пропозицій не може бути меншою, ніж шість робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення закупівлі.

Вимога про зазначення мов, якими повинні готуватися тендерні пропозиції / пропозиції

Замовник повинен зазначити мову, якою повинні
готуватися тендерні пропозиції.

Положення відсутнє.

Забезпечення виконання договору

Замовник може передбачити вид і строк надання забезпечення виконання договору, а також умови його
повернення та неповернення.

Положення відсутнє
(замовник може визначити лише розмір й умови надання забезпечення).

Використання нецінових критеріїв

У разі застосування математичної формули для
розрахунку приведеної ціни замовник зазначає її в
оголошенні.

Положення відсутнє.
При цьому в оголошенні замовник може зазначити
перелік критеріїв і методику оцінювання пропозицій із
зазначенням питомої ваги критеріїв.

10.ііДетальніше див. ст. 22 Закону: bit.ly/3nvPI9R
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Спрощені закупівлі

ТД у відкритих торгах / оголошення та вимоги спрощеної закупівлі
Документальне підтвердження публічної інформації

ТД не може містити вимоги до документального підтвердження інформації про відповідність ТД, якщо
така інформація є публічною, оприлюдненою у формі
відкритих даних та/або міститься у відкритих єдиних
державних реєстрах з вільним доступом.

Положення відсутнє.

Відомості, які зазначаються у ТД відкритих торгів,
проте відсутні як вимоги до оголошення про спрощену закупівлю

ТД повинна містити:

Положення відсутнє.

џ
џ

џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ

інструкцію з підготовки тендерних пропозицій;
один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені
статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям і вимогам;
технічну специфікацію;
інформацію про маркування, протоколи випробувань або сертифікати (у разі потреби);
проєкт договору про закупівлю з обов’язковим
зазначенням порядку змін його умов (просто
проєкт договору, однак, є частиною оголошення
спрощених закупівель);
опис складових життєвого циклу у випадку
застосування цього критерію;
строк дії тендерної пропозиції;
валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції;
мову, якою повинні бути складені тендерні пропозиції;
серед іншого – вид, строк й умови повернення та
неповернення забезпечення виконання договору;
контактні дані посадових осіб замовника для
зв’язку з учасниками;
вимогу про зазначення учасником інформації про
кожного субпідрядника / співвиконавця;
опис та приклади формальних помилок.
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Важливо, що замовник за бажанням може зазначити всю цю інформацію у спрощеній закупівлі,
оскільки Закон надає невичерпний перелік вимог до
оголошення.
Відмінності з проєктом договору полягають у тому,
що Закон не вимагає від замовника опублікувати
його саме з обов’язковим зазначенням порядку змін
його умов.
При цьому договір про закупівлю укладається згідно
з вимогами статті 41 Закону.

Вимога засвідчити документи, надані з накладанням
кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП)

Відкриті торги

Спрощені закупівлі

Замовникам заборонено вимагати від учасників
засвідчувати документи, що подаються у складі
тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи надані у формі
електронного документа через Prozorro із накладанням КЕП.

За аналогією з відкритими торгами окрема подібна
норма для спрощених закупівель відсутня.
При цьому частина 8 статті 12 Закону забороняє
замовникам вимагати в паперовому вигляді інформацію, подану під час проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель.

Технічні специфікації та інші засоби підтвердження відповідності
Технічні специфікації та інші засоби підтвердження
відповідності

У встановленні вимог до предмета закупівлі замовники обмежені положеннями статті 23 Закону.

Замовники не обмежені положеннями статті 23 Закону у встановленні вимог до предмета закупівлі.
Зокрема, замовники не зобов’язані використовувати вислів «або еквівалент» при посиланні на стандартні характеристики, технічні регламенти, конкретні марки, способи виробництва тощо.

Надання роз’яснень
Період для роз’яснень

Період, коли можна звернутися за роз’ясненням,
закривається за десять днів до закінчення строку
подання тендерної пропозиції.

Замовник сам визначає період уточнення інформації. Він не може бути меншим, ніж три робочі дні.

Хто запитує роз’яснення

За роз’ясненням можуть звертатися всі фізичні та
юридичні особи.

За роз’ясненням можуть звертатися учасники спрощеної закупівлі.

Щодо чого можна спитати роз’яснення

Учасники звертаються за роз’ясненням ТД та/або
порушень під час проведення закупівлі.

Учасники звертаються за роз’ясненням оголошення
про проведення та/або вимог до предмета закупівлі
та/або з вимогою усунути порушення під час проведення закупівлі.

Строк надання роз’яснень

Протягом трьох робочих днів.

Протягом одного робочого дня.

Дії замовника протягом цього періоду

Замовник повинен надати роз’яснення протягом
трьох робочих днів й оприлюднити його в Prozorro.

Замовник зобов’язаний надати роз’яснення, оприлюднивши його в Prozorro та/або внести зміни до
оголошення та/або вимог до предмета закупівлі
протягом одного робочого дня.
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Спрощені закупівлі

Підстави для внесення змін

Запит на роз’яснення від фізичної чи юридичної особи,
власна ініціатива, висновок Державної аудиторської
служби України (далі — Держаудитслужба), рішення
Колегії АМКУ.

Запит на роз’яснення від учасників спрощеної закупівлі, власна ініціатива.

Зміни на основі роз’яснень та подання пропозицій

Зміни до ТД можуть вноситися під час періоду подання
пропозицій.

Замовник може внести зміни до початку періоду
подання пропозицій.

Продовження строку подання пропозицій у разі
внесення змін

У випадку внесення змін строк подання тендерних
пропозицій продовжується таким чином, щоб до його
закінчення лишалося не менше ніж сім днів.

Строк для подання пропозицій у випадку внесення
змін до оголошення продовжується не менше ніж
на два робочі дні. При цьому Закон чітко не визначає,
чи є вимоги до предмета закупівлі частиною оголошення, чи ні. Це важливо, оскільки від цього залежить, чи необхідно продовжити строк подання пропозицій на два робочі дні у випадку внесення змін до
вимог.

Оприлюднення змін

Нова редакція ТД публікується додатково до початкової редакції ТД. Окремо публікується перелік змін.

Зміни публікуються у вигляді нової редакції.

Несвоєчасне подання роз’яснень

У випадку несвоєчасного подання роз’яснень система
Prozorro автоматично призупиняє тендер.

Положення відсутнє.

Забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції
Відмінності відсутні
Порядок подання тендерних пропозицій / пропозицій
Період подання тендерних пропозицій / пропозицій

Тендерні пропозиції подаються з моменту публікації
оголошення про проведення закупівлі.

Пропозиції подаються після закінчення періоду уточнення інформації.

Склад тендерної пропозиції / пропозиції

Тендерна пропозиція містить інформацію від учасника про його відповідність кваліфікаційним критеріям,
наявність / відсутність підстав, встановлених у статті
17 Закону і ТД.

Пропозиція повинна містити документи, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

Строк дії тендерної пропозиції / пропозиції

Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом
зазначеного в ТД строку, але не менше ніж 90 днів з
дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Положення відсутнє.
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Спрощені закупівлі

Забезпечення виконання договору про закупівлю
Відмінності відсутні
Розкриття тендерних пропозицій / пропозицій
Відмінності відсутні
Розгляд та оцінювання тендерних пропозицій / пропозицій
Розгляд пропозицій без аукціону

Розгляд тендерних пропозицій відбувається лише після
проведення аукціону.

Розгляд пропозицій може відбутися без проведення
аукціону в разі, якщо наявний лише один учасник.

Аномально низька ціна

При проведенні відкритих торгів застосовується механізм аномально низької ціни.

Механізм аномально низької ціни не застосовується.

Недостовірна інформація

У разі отримання доказів, що учасник надав суттєву
недостовірну інформацію, замовник відхиляє тендерну
пропозицію.

Положення відсутнє.

Продовження строку розгляду тендерних пропозицій / пропозицій

Замовник може аргументовано продовжити строк до
20 робочих днів. У разі продовження строку замовник
оприлюднює повідомлення в Prozorro протягом одного
дня з дня ухвалення відповідного рішення.

Положення відсутнє.

Відхилення учасника в разі виявлення недостовірної
інформації

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця вимогам кваліфікаційних критеріїв,
підставам частини 1 статті 17 Закону або факту зазначення недостовірної інформації замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Положення відсутнє.

Вимога про усунення невідповідностей

Якщо замовник під час розгляду тендерної пропозиції
виявив невідповідності, він розміщує у строк, який не
може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення
строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з
вимогою усунути такі невідповідності.

Положення відсутнє.

Проведення електронного аукціону
Відмінності відсутні
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Відкриті торги

Спрощені закупівлі
Відхилення тендерних пропозицій

Час на надання замовником відповіді про причини
невідповідності пропозиції

Не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження
звернення.

Не пізніше ніж через три робочі дні з дня надходження
звернення.

Підстави відхилення, передбачені у відкритих торгах,
але відсутні в спрощених закупівлях

Серед підстав для відхилення:

Перелічені причини не є підставами для відхилення
учасників у спрощених закупівлях.

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ

Підстави відхилення, передбачені в спрощених
закупівлях, але відсутні у відкритих торгах

учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною 1 статті 17 Закону;
учасник не відповідає вимогам пункту 1 частини 3
статті 22 Закону;
учасник зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію;
забезпечення тендерної пропозиції не відповідає
умовам, визначеним замовником у ТД;
учасник не виправив виявлені замовником після
розкриття тендерних пропозицій невідповідності;
учасник не надав обґрунтування аномально низької
ціни;
учасник визначив конфіденційною інформацію, яка
не може бути такою;
тендерна пропозиція учасника викладена іншою
мовою, ніж вимагається у ТД;
строк дії тендерної пропозиції учасника закінчився;
переможець не підтвердив відсутність підстав,
встановлених статтею 17 Закону;
переможець не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру відповідно до частини 2
статті 41 Закону;
переможець не надав забезпечення виконання
договору про закупівлю, якщо воно вимагалося.
Учасник протягом одного року до дати оприлюднення
оголошення про проведення спрощеної закупівлі
відмовився від підписання договору про закупівлю
більше ніж два рази із замовником, який проводить
таку спрощену закупівлю.

Положення відсутнє.
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Відкриті торги
Роз’яснення про підстави відхилення

Кому надсилається інформація про відхилення тендерної пропозиції / пропозиції

Спрощені закупівлі

Разом з інформацією про відхилення замовник також
пояснює підстави такого відхилення з посиланням на
відповідні норми Закону та умови ТД, яким така
тендерна пропозиція та/або учасник не відповідає і
чому саме.
Інформація надсилається учаснику / переможцю процедури.

Положення відсутнє.
Водночас учасник може звернутися до замовника з
вимогою аргументувати причини відхилення.
Інформація надсилається учаснику.

Відміна тендера чи визнання тендера таким, що не відбувся
Відміна закупівлі для усунення порушень

Якщо замовник відміняє тендер через неможливість
усунення порушень у сфері публічних закупівель, він
повинен описати ці порушення.

Положення відсутнє.

Автоматична відміна тендера 11/ закупівлі

У випадку подання для участі менше ніж двох тендерних пропозицій (та відхилення усіх учасників).

У випадку відсутності пропозицій (за однієї пропозиції
закупівля відбувається).

Визнання закупівлі такою, що не відбулася

Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі дії обставин непереборної сили та скорочення видатків.

У разі скорочення видатків замовник може відмінити
спрощену закупівлю.

Повідомлення про відміну

У разі відміни тендера замовник публікує підстави
ухвалення такого рішення.

У разі відміни спрощеної закупівлі замовник публікує
повідомлення про відміну закупівлі.

Інформація про автоматичну відміну

Інформація про відміну оприлюднюється автоматично.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично оприлюднюється системою Prozorro протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни.

Рішення про намір укласти договір про закупівлю
Продовження строку для укладання договору

У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

Положення відсутнє.

Оскарження повідомлення про намір укласти договір
про закупівлю

Учасник може оскаржити повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю.

Можливість оскарження спрощених закупівель не
передбачена Законом.

Звіт про результати проведення закупівлі
Відмінності відсутні
11.ііЦе стосується безлотової / однолотової закупівлі або окремого лота
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Відкриті торги

Спрощені закупівлі
Захист прав та інтересів учасника

З метою захисту своїх прав учасник може звернутися
до замовника, органу оскарження та суду.

З метою захисту своїх прав учасник може звернутися
до замовника, до органу, що здійснює контроль над
замовником, або до суду.

Порушення законодавства про закупівлі
Стаття 164-14 КУпАП

З 20 порушень, передбачених статтею 164-14 КУпАП,
замовників відкритих торгів можуть стосуватися 18.

З 20 порушень, передбачених статтею 164-14 КУпАП,
замовників спрощених закупівель можуть стосуватися 8.

Органи, що можуть скласти протокол за статтею
164-14 КУпАП

Держаудитслужба в межах моніторингу закупівель,
перевірки закупівель, інспектування (ревізії) чи державного фінансового аудиту.

Держаудитслужба в межах перевірки закупівель,
інспектування (ревізії) чи державного фінансового
аудиту.

Рахункова палата України в межах власних контрольних заходів.

Рахункова палата України в межах власних контрольних заходів.

Учасники можуть подати скаргу на дискримінаційні
умови в ТД, неправомірне визначення переможця чи
дискваліфікацію учасника, неправомірний (не-) допуск
учасника до аукціону чи неправомірне обрання
процедури закупівлі.

Можливість подати скаргу до Колегії АМКУ відсутня.

Оскарження в Колегії АМКУ
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џ

ОПИТУВАННЯ ЗАМОВНИКІВ І БІЗНЕСУ В PROZORRO

Така ситуація може призводити до того, що окремі замовники намагаються виставити максимальні терміни, щоб точно не помилитися. Це
своєю чергою затягує спрощені закупівлі й може наближувати їх
тривалість до відкритих торгів.

Ми вирішили дізнатися в замовників і бізнесу, що вони думають про спрощені
закупівлі. Для цього спочатку провели низку інтерв’ю, а потім на їхній основі
організували онлайн-опитування у співпраці з чотирма електронними майданчиками — Zakupki.prom.ua, SmartTender, E-Tender і Держзакупівлі.онлайн.

Також опитані пропонували конкретизувати в Законі, що частина 5 статті
33 стосується лише процедур закупівель («...з метою забезпечення права
на оскарження ... договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж
через 10 днів»);

ІНТЕРВ’Ю ІЗ ЗАМОВНИКАМИ ТА БІЗНЕСОМ
Ми провели інтерв’ю з п'ятьма замовниками, п'ятьма учасниками і юристом,
який консультує учасників. Ми спитали, які проблеми й переваги, на їхню
думку, мають спрощені закупівлі.
Нижче наводимо думки наших співбесідників. Зверніть увагу, що це суб’єктивні думки окремих респондентів і вони не є репрезентативними. Тобто не
можна стверджувати, що їх поділяють усі замовники й учасники в Prozorro.

Замовники:
џ

збільшився час між виникненням потреби й укладанням договору. Якщо
порівнювати конкурентні допороги до 19 квітня 2020 року і спрощені
закупівлі, то з першими працювати було зручніше і швидше;

џ

замовнику може бути недостатньо часу на окремі етапи, якщо він
проводить декілька спрощених закупівель одночасно;

џ

на думку інших замовників, етапи, навпаки, затягнуті, строки можна або
скоротити, або сумістити (дозволити подавати пропозиції на етапі роз’яснень);

немає чіткого розуміння вимог до строків. Зокрема, строків для
підписання договору після визначення переможця. Фахівці мають різні
думки з цього приводу, які зводяться до трьох варіантів: на наступний
день, через три дні та через 10 днів.

џ

закупівлі окремих товарів через спрощені закупівлі можуть бути
економічно невиправданими, якщо зіставити час, необхідний для їх
організації, й економію, отриману в результаті. Переважно це стосується
закупівель товарів на невеликі суми, які раніше за меншу приведену
вартість 12 і швидше можна було придбати, уклавши прямий договір;

џ

необхідно запровадити відповідальність у спрощених закупівлях, оскільки
повинен бути дієвий контроль за використанням бюджетних коштів. Хоча
в спрощених закупівлях порівняно з відкритими торгами суми й строки
менші, але учасники сплачують за участь і повинні мати можливість
захистити свої інтереси. Окрім цього, окремі учасники не розрізняють
13
різні види закупівель у Prozorroіііі
. Якщо учасників дискримінують у
спрощених закупівлях, це може зменшити їхнє бажання брати участь у
Prozorro загалом.

12.ііВартість самого предмета закупівлі та ресурсів, які необхідно витратити на проведення закупівлі
13.ііЦе спостерігалося і в опитуванні. У своєму коментарі один з учасників скаржився, що в спрощених закупівлях не працює
механізм аномально низької ціни (АНЦ): «...АНЦ це взагалі що, проста формальність?»
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Для зменшення своїх витрат окремі учасники можуть вести так званий
чорний список замовників. У нього вони вносять тих замовників, для
участі у закупівлях яких краще не витрачати кошти й не подавати свої
пропозиції;

Учасники:
џ

џ

перевагою спрощених закупівель порівняно з прямими договорами є
обов'язковість оголошення цієї закупівлі в Prozorro. Порівняно з
відкритими торгами: простіша тендерна документація та скорочені
терміни, які дозволяють швидше відвантажити товар і швидше отримати
кошти з моменту підписання договору;
серед недоліків опитані найчастіше згадували відсутність оскарження
спрощених закупівель. При цьому окремі учасники стверджують, що
часто стикаються з дискримінаціями в оголошеннях, у вимогах до
предметів закупівель і рішеннях замовників. Наприклад, від них можуть
вимагати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, а після того, як учасник його
надав, відхилити його з обґрунтуванням про відсутність витягу.
При цьому зазначалося, що запровадження оскарження спрощених
закупівель матиме сенс лише у випадку, якщо воно буде відбуватися в
значно коротші терміни, ніж у відкритих торгах. Інакше нівелюється сенс
спрощених закупівель, який полягає в тому числі і у швидкості (траплялися випадки, коли через оскарження оголошені у квітні відкриті торги
завершувалися через пів року у вересні).
Написання вимог замовнику не завжди дає результат, оскільки він може
відмовитися вносити зміни або погодитися внести зміни до документації,
але завантажити її в попередній редакції. Також опитані вказували на
недієвість звернень до керівного органу замовника.

џ

відсутність можливості скористатися практикою Колегії АМКУ і скоригувати свої дії у спрощених закупівлях;

џ

замовники інколи порушують встановлені Законом строки. Наприклад,
невчасно розглянувши пропозицію учасника чи невчасно опублікувавши
певний документ;

џ

окремі замовники уникають проведення відкритих торгів. Наприклад,
організовуючи спрощену закупівлю з очікуваною вартістю 1 499 999 грн
у випадку закупівлі робіт;

џ

менша кількість обмежень для замовників порівняно з відкритими
торгами. Наприклад, замовники можуть зазначати в оголошенні про
спрощену закупівлю конкретну торгову марку без формулювання «або
еквівалент»;

џ

окремі замовники вимагають багато документів (наприклад, довідок). На
думку респондентів, це не є нормою для спрощених закупівель, тоді
як може бути виправданим для відкритих торгів. В окремих випадках
замовники копіюють усі вимоги з аналогічних відкритих торгів і переносять їх у спрощену закупівлю, змушуючи учасника готувати великий
пакет документів, проте цього разу за менший час.
Якщо постачальник може продавати в Prozorro широкий асортимент
товарів, йому легше відмовитися від участі в ризиковій спрощеній
закупівлі. Відсутність прибутку за цією номенклатурою він може
компенсувати завдяки участі та перемозі в інших спрощених закупівлях.
Водночас той бізнес, який продає невеликий асортимент товарів, менш
гнучкий і змушений брати участь у закупівлях, навіть коли є великий ризик
дискримінаційного рішення з боку замовника або замовник вимагає
зібрати великий пакет документів.

Небагато учасників намагаються захистити свої права через суд, особливо, якщо суми менші за 200—300 тис. грн. Аналізуючи судові рішення
у відповідному реєстрі, ми знайшли лише один випадок оскарження
дискваліфікації у спрощеній закупівлі 14. У результаті суд не задовольнив
позов учасника.
14.ііbit.ly/2IAJYMU
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Задоволеність досвідом проведення / участі
в спрощених закупівлях

Співрозмовники пропонували обмежити замовника в тому, які документи
він може вимагати від учасника у випадку закупівлі товарів. При цьому
зазначалося, що в закупівлях послуг і робіт такі обмеження недоцільно
запроваджувати;
џ

џ

Замовники схильні більш позитивно оцінювати свій досвід зі спрощеними
закупівлями (62,6 %), тоді як бізнес був стриманішим (49,8 %). Не задоволені
своїм досвідом у спрощених закупівлях 38,5 % учасників і кожен п’ятий
замовник (19,6 %).

окремі замовники вимагають надати зразки продукції. Практика Колегії
АМКУ свідчить, що ненадання зразку продукції не може бути підставою
для відхилення у відкритих торгах. Проте оскільки спрощені закупівлі
неможливо оскаржити, окремі замовники прописують таку вимогу та
відхиляють учасників у випадку ненадання зразків;

Водночас на питання про задоволеність як учасники, так і замовники давали переважно відповіді «Здебільшого задоволений» та «Здебільшого
незадоволений» і були менш схильні до крайнощів типу «Дуже задоволений» і
«Зовсім незадоволений».

окремі замовники вимагають у переможця надати документи в паперовому вигляді 15.

Наскільки ви задоволені своїм досвідом проведення / участі
у спрощених закупівлях (після 19 квітня 2020 року)?

ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ
Щоб підтвердити чи спростувати окремі проблеми зі спрощеними закупівлями, про які ми дізналися на етапі інтерв’ю, ми провели онлайн-опитування
та поставили вісім питань учасникам і вісім питань замовникам.

Бізнес

Замовники
6,7 %

13,3 %
6,4 %
17,8 %

Усього ми отримали відповіді від 865 замовників і 636 представників бізнесу
в Prozorro 16. Більшість респондентів мали невеликий досвід організації / участі в спрощених закупівлях: до 20 спрощених закупівель для 67 % як замовників, так й учасників.
Більшість також попередньо брала участь / організовувала як допорогові
закупівлі (від 50 тис. грн), так і відкриті торги. Такий досвід мали 69 %
учасників і 53 % замовників.

6,5 %

Здебільшого задоволений (-а)

55,9 %

Застереження: наше онлайн-опитування не можна вважати репрезентативним. Тобто ми не можемо стверджувати, що думку наших респондентів
поділяють усі замовники й учасники в Prozorro.

Дуже задоволений (-а)

Здебільшого незадоволений (-а)
Зовсім незадоволений (-а)
Не знаю /
ще не визначився (-лась) /
досвід відсутній

43,3 %
23,7 %
14,8 %
11,7 %

Висновок: замовники виявилися більш задоволеними спрощеними
закупівлями, ніж учасники (62,6 % проти 49,8 %). Представники бізнесу
менше вагалися в цьому питанні (відповідали «Не знаю») і значно частіше
вказували на свою незадоволеність (38,5 % проти 19,6 %).

15.Див.
іі
останній абзац Додатку № 2 до оголошення про закупівлю UA-2020-09-30-001182-a
16.0,9
іі % належить категорії «Інше». У цій категорії респонденти зазначали переважно «Замовник та учасник». Проте також
«Консультант», «Закупівельник», «Уповноважена особа»
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Оцінка того, чи Закон достатньо регламентує спрощені закупівлі

Думки різняться: хтось вважає що законодавство не регламентує (або
слабко регламентує) певні правила й процедури проведення спрощених
закупівель, і це ускладнює участь, хтось вважає навпаки, що законодавче
регламентування здійснюється достатньою мірою. Оцініть, будь ласка, з
якою з тез ви більше згодні.

Ще під час інтерв’ю частина замовників і бізнесу вказала на неточності в
Законі. Щоб зрозуміти, наскільки ця думка є поширеною, ми додали
відповідне питання до опитування.
Третина респондентів з обох груп не була готова ані підтвердити, ані
спростувати цю думку. Це можна пояснити поки що невеликим досвідом як
проведення, так і участі в спрощених закупівлях (не готові були відповісти
66 % замовників і 60 % учасників без досвіду в спрощених закупівлях). Проте
цим спільні риси для обох груп респондентів обмежуються.

29,4 %

Майже половина (47 %) усього бізнесу переконана, що законодавство або
взагалі не регламентує, або слабко регламентує певні питання. Серед
замовників таку думку поділяють 30 % респондентів, що також чимало.

37,9 %

Про те, що законодавство достатньо регламентує спрощені закупівлі,
зазначили 38 % замовників й удвічі менше учасників (19 %).
32,7 %

Ми не виявили, що кількість проведених спрощених закупівель вплинула на
думку замовників з цього питання. 34 % замовників з досвідом від 1 до 100
спрощених закупівель стверджують про наявність «білих плям» у
законодавстві і 39 % з цим не погоджуються.

47,4 % учасників серед тих, хто мав до 20 участей включно;

џ

54,8 % — від 21 до 100 участей включно;

џ

59,4 % — більше ніж 100 участей.

Законодавство дійсно
не регламентує або слабко
регламентує певні правила
і процедури проведення
спрощених закупівель
Законодавство
регламентує правила і
процедури проведення
спрощених закупівель
достатньою мірою
Не знаю / неготовий (-а)
дати відповідь

47,1 %

19,4 %

33,4 %

Цікаві зв’язки ми виявили між задоволеністю респондентів та їхньою думкою
про те, наскільки добре спрощені закупівлі врегульовані в Законі.

Протилежну тенденцію ми помітили у відповідях учасників: що більше разів
бізнес брав участь у спрощених закупівлях, то більше схилявся до думки про
наявність «білих плям» у законодавстві. Таку думку поділяли:
џ

Бізнес

Замовники

Замовники, які задоволені законодавчим регламентуванням спрощених
закупівель, більш задоволені й спрощеними закупівлями загалом. Проте
достатня регламентованість спрощених закупівель, схоже, менше вливає на
задоволеність бізнесу спрощеними закупівлями. Отже, можна припустити,
що цей фактор більш важливий для задоволеності саме замовників.
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«Білі плями» у законодавстві про спрощені закупівлі:
погляд замовників

Частка учасників / замовників кожної групи за рівнем задоволеності,
які вважають, що Закон достатньою мірою регламентує спрощені
закупівлі

Респонденти, які вважають, що в законодавстві є «білі плями», могли
поділитися конкретними прикладами. При цьому досить часто замість цього
вони залишали коментарі про недоліки спрощених закупівель і загалом усієї
системи публічних закупівель. Такі коментарі ми теж враховували. Розгорнуту
відповідь лишили 257 замовників, а їхні коментарі ми розділили на 372 тези.

Рівень задоволеності спрощеними закупівлями
Дуже
задоволені

75,9 %
43,9 %

Здебільшого
задоволені

44,1 %
27,5 %

Здебільшого
незадоволені

23,7 %
6,1 %

Зовсім
незадоволені

18,2 %
9,47 %

Замовники, які надали розгорнуті відповіді, найчастіше згадували проблему неврегульованості строків проведення спрощених закупівель (майже
кожна третя теза). Здебільшого респонденти не розуміли вимоги до:
џ

визначення кінцевого строку подання пропозицій;

џ

строків підписання договору про закупівлю.

Проблема неточностей у Законі або неврегульованість певних питань
тісно пов’язана з питанням визначення строків, проте не завжди. Під нею
респонденти також розуміли проблеми, пов’язані з:

Замовники

Учасники

Висновок: представники бізнесу більш схильні вважати, що Закон має
«білі плями», порівняно із замовниками (47 % проти 29 %). Імовірно, така
думка більше притаманна учасникам з досвідом. Отже, можливо, з
часом кількість учасників з такою позицією буде збільшуватися.

џ

вимогами до публікації додаткових угод;

џ

поняттям нагальної потреби;

џ

«розкиданістю» норм про спрощені закупівлі по всьому Закону;

џ

вимогами до переліку документів, які повинен подати учасник;

џ

відсутністю переліку формальних помилок тощо.

Як під час інтерв’ю, так і під час опитування окремі замовники скаржилися,
що спрощена закупівля занадто розтягнута в часі і може наближатися до
строків проведення відкритих торгів. Особливо підкреслювали актуальність
цієї проблеми у випадку «нагальних» закупівель, які не можна заздалегідь
передбачити. Для прикладу наводимо три цитати:

Водночас для замовників задоволеність законодавчим регламентуванням спрощених закупівель важливіша, ніж для учасників, і більше
впливає на їхню загальну задоволеність цим видом закупівель.
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Основна проблема — це низький поріг, а саме 50 тис. Потрібно
збільшити хоча б до 100 тис. Це ненормально, що поріг не змінюється
при такій інфляції. Закупівель дуже багато.

Терміни проведення закупівлі наближені до відкритих торгів, що
створює незручності.

Харчування для хворих закуповується два тижня, якщо можливо
провести й за 7 днів, як в допорогах.

50 тис. замала сума, щоб проводити складні процедури, у т. ч. і
спрощену закупівлю.

Поточний ремонт можна зробити за допомогою спрощених закупівель, а як бути з аварійним? Потрібно почекати 2 чи 4 тижні, поки
пройде спрощена закупівля, та посідити без води чи опалення.

«Штрафи / незахищеність замовника». Замовники рідко наводили приклади того, як саме вони не захищені від недоброчесних учасників / постачальників. Найчастіше в цьому контексті згадували випадки, коли учасники
можуть ставити питання до закупівлі в останні хвилини періоду роз’яснень,
змушуючи замовника продовжувати цей етап («затягуючи закупівлю»).

До групи коментарів «Оскарження спрощених закупівель» переважно
потрапляли скарги на те, що, зі слів опитаних, майданчики блокують
можливість розмістити договір протягом двох днівііі17 після оприлюднення
повідомлення про намір укласти договір.

Частина 7 ст. 14 абзац четвертий дає право постачальникам маніпулювати замовниками (надсилаючи в останні дні пропозиції вимоги на
внесення змін, тим самим подовжуючи термін закупівлі, для бюджету
це є неприйнятним).

Період оскаржень після аукціону в 2 (3) дні не дає змогу одразу
укласти договір (система не пропускає), а в Законі це не прописано.

Окрім цього, замовники інколи вказували на великі штрафи. При цьому
накласти штраф на замовника можуть лише Держаудитслужба та Рахункова
палата України. Перша не моніторить спрощені закупівлі, але може
штрафувати за результатами аудиту, ревізій і перевірок. Проте ці три
контрольні заходи відбуваються суттєво рідше, ніж моніторинги. Тому або
замовники сплутали спрощені закупівлі з процедурами закупівель, або дійсно
до когось із замовників Держаудитслужба або Рахункова палата України
застосовувала свої контрольні заходи.

Окрім цього зазначали, що недоцільно чекати 10 днів з дня повідомлення про
намір укласти договір, оскільки цей період призначений для подання скарг,
які у спрощених закупівлях не передбачені.
Необхідність переглянути пороги (у сторону збільшення) замовники
обґрунтовували переважно тим, що на спрощені закупівлі приходить мало
учасників, а на саму закупівлю доводиться витрачати багато зусиль і часу.
Нижній поріг для спрощених закупівель пропонували збільшити до 100, 150,
200 і навіть 300 тис. грн.

Аномальні штрафи при зарплаті 5000,00 грн. Повна незахищеність
Замовника від постачальників.
17.іі Інколи зазначають про три дні
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џ

До категорії «Інше» ми віднесли рідше згадувані скарги. Наведемо нижче
декілька прикладів:
џ

Кожен замовник намагається купити товар, послуги чи роботу. А
виходить так, що він займається складанням та «колекціонуванням»
купи паперу, бо «якщо раптом перевірка» та почнуть допитуватись…
Тому велике щире прохання — розвивайте тему Прозорро-маркет.
Розширте доступ. Нехай там будуть не лише товари, а й послуги,
роботи. І для початку нехай буде до 200 тис. грн. Це дозволить
замовнику купувати за кілька днів або взагалі за один день.

на спрощені закупівлі приходить мало учасників:

У нашій організації досить великій рух автомобільного транспорту
між структурними підрозділами. Питання в страхуванні автомобілів
(автоцивілка). За 3500 грн страхувальники не хочуть виходити на
спрощену закупівлю. Автомобіль повинен працювати, а не чекати
місяць, поки пройдуть 2 спрощені закупівлі.

џ

Висновок: замовники найчастіше скаржилися на неточності в Законі,
тривалість спрощених закупівель і нерозуміння вимог до строків
проведення спрощених закупівель.

умови праці уповноважених осіб:

Оплата праці уповноваженої особи не встановлена законодавчо, не
відповідає обсягу роботи та може регулюватися керівництвом.

џ

џ

е-каталоги:

Окрім цього, можна припустити, що не всі замовники повною мірою
розуміють різницю між спрощеними закупівлями і відкритими торгами.

складнощі із закупівлями окремих предметів закупівель:

Закупівлі електроенергії дуже неврегульовані питання.

«Білі плями» в законодавстві про спрощені закупівлі:
погляд бізнесу

Проведення спрощених процедур на послуги, не продумано взагалі і
не практично.

Розгорнуту відповідь на питання, що саме не врегульовано законодавством
про спрощені закупівлі, надали 302 учасники. Ми виокремили з їхніх
коментарів 407 тез.

затверджені шаблони документів:

Учасники, які надали свої коментарі, найчастіше згадували відсутність
можливості оскарження спрощених закупівель (майже кожна третя теза).

Немає рекомендованих зразків документації за спрощеною процедурою.

Замовники самостійно (на власний розсуд) прописують в тендерній
документації дискримінаційні умови, на які вплинути неможливо.

23

Незаконні вимоги замовника щодо тендерної документації (наприклад, вимога наявності ліцензії там, де складність робіт не вимагає
наявності такого документа). Замовники у половині випадків ніяк не
реагують на вимоги учасників.

Відсутність можливості оскарження спрощеної закупівлі призводить
до анархії. Замовники безпідставно відхиляють пропозиції невигідних
учасників. Оскаржувати в судах дуже довго і не ефективно. Якщо вже
законодавчо зобов'язали проводити допорогові закупівлі, платити за
участь у торгах і учасники повинні на вимогу замовників надавати
не менше документів, ніж на відкриті торги (бо пишуть в оголошенні,
що їм заманеться, і це не можливо оскаржити), то треба, щоб була
можливість оскаржити такі незаконні дії, а не бігати по бюрократичним
судам.

Замовник прописує в вимогах до кваліфікації такий же пакет документів, як і у відкритих торгах.

Як і у випадку замовників, учасники також вказали на неточності в Законі
або неврегульованість певних питань.

Майже кожна п’ята теза стосувалася суміжної теми — бізнес скаржився на
дискримінацію та змови.

Нечітко окреслені межі поширення статей Закону на закупівлі (всіх
видів) та спрощені закупівлі, що ускладнює сприйняття Закону та
призводить до хибного його трактування.

Аналогічний досвід замовник прописує на свій розсуд. Наприклад: при
виконанні капітального ремонту приміщень вимагають аналогічний
договір на виконання таких робіт в медичних закладах. Яка різниця
виконувати роботи в приміщеннях медичних закладах чи закладах
освіти?

Стал полный беспредел заказчиков. Государственные органы должны четко определить, какая именно документация необходима для
участия в тендере. Иначе скоро дойдет до того, что нужно будет
подавать справку, на скольких женщинах я женат и счастливы ли они
со мной. Шуткой звучит, но это правда. А жаловаться некуда 18.

Не регламентовані вимоги, тому замовники прописують в оголошенні
різні дурниці. Наприклад, «Відгук чи витяг з ЄДР датований виключно
після дати оголошення» або «У відгуку повинні бути прописані назва,
предмет, код ЄДРПОУ, адреса, керівник» і купа інших нюансів, що
будуть обов'язково причиною вашої дискваліфікації, бо у вас не в тому
місці кома.

З коментарів бізнесу можна зробити припущення, що не всі вони знають, що
замовник у спрощених закупівлях має право не вказувати формулювання
«або еквівалент». Інша частина, імовірно, знала про це, проте скаржилася
на зловживання таким правом.

Учасники згадували, що в умовах менших строків на подання своїх пропозицій замовники нерідко вимагають занадто багато документів.

18.іі Повне свавілля замовників. Державні органи повинні чітко визначити, яка саме документація потрібна для участі у
тендері. Інакше скоро дійде до того, що треба буде подавати довідку, зі скількома жінками я одружений та чи вони зі
мною щасливі. Звучить як жарт, але це правда. А скаржитися немає куди
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Найбільше цю ідею підтримує бізнес, який раніше брав участь лише в
допорогових закупівлях. Найменше — ті, хто раніше не брав участі ані у
відкритих торгах, ані в допорогових закупівлях.

Замовники дуже часто запитують конкретні торгові марки та
вказують, що не розглядають еквіваленти.

Зовсім інша ситуація склалася із замовниками. Проти такої ініціативи
виступають 75 % опитаних замовників і лише 10 % її підтримують.

До категорії «Інше» потрапили менш згадувані коментарі. Зокрема, скарги
на демпінг учасників і відсутність механізму аномально низької ціни,
неможливість внести правки до пропозиції після аукціону, суперечності у
вимогах замовників, нереагування замовників на питання та вимоги
учасників, занадто короткі строки тощо.

Найбільше проти неї ті замовники, які вже мали досвід як допорогових
закупівель, так і відкритих торгів (82 %). Найменше — замовники без досвіду в
цих двох видах закупівель (63 %).
Чи потрібно, на вашу думку, передбачити у законодавстві
можливість оскарження спрощених закупівель?

Висновок: найчастіше учасники згадували проблеми, пов’язані з
неможливістю оскарження спрощених закупівель, змовами та
дискримінацією.

2,0 %

Принаймні в частині випадків незадоволеність бізнесу спрощеними
закупівлями і їхнім законодавчим регулюванням можна пояснити
недостатньою обізнаністю.

Оскарження спрощених закупівель

Бізнес

Замовники

8,0 %

Це взагалі не потрібно робити

33,0 %
15,0 %

38,8 %

Це не нагальна потреба, але
все ж таки потрібно так зробити
Переважно такої потреби немає

42,0 %

Майже 40 % опитаних учасників не лише погоджуються, що оскарження
спрощених закупівель необхідно запровадити, але й вважають це питання
нагальним. Загалом цю ідею підтримують 65 % опитаних учасників. При
цьому кожен четвертий опитаний представник бізнесу виступив проти такого
рішення (а 8 % — категорично проти).

Так, це дуже нагальна потреба

Не знаю / ще не визначився (-лась)

25,9 %

16,9 %
7,7 %
10,6 %

За оскарження процедур закупівель відповідає Колегія АМКУ. При цьому
вона перевантажена скаргами, а їхній розгляд може декілька разів
переноситися та тривати до пізньої ночі 19. Ми припустили, що запровадити
скарги на спрощені закупівлі реалістичніше, якщо збільшити фінансові

Цікаво, що більший досвід бізнес має в спрощених закупівлях, то більше він
переконаний у необхідності запровадження оскарження. Таким чином,
можна припустити, що з часом підтримка цієї ідеї серед бізнесу буде
зростати.

19.іі Детальніше див. у нашому дослідженні «Як працює Антимонопольний комітет України в публічних закупівлях: аналіз
оскаржень»: bit.ly/AMCU-report

25

ресурси органу оскарження (Колегії АМКУ чи іншого новоствореного).
Зробити це можна, зокрема, запровадивши певну безповоротну 20 плату
за подання скарги, яка зараховуватиметься в спеціальний фонд органу
оскарження незалежно від його рішення в скарзі.

Діапазони на прикладі:
џ
џ

Ми спитали в представників бізнесу, чи готові вони безповоротно сплачувати
певну суму за можливість оскарження. Про свою готовність зазначила лише
п’ята частина учасників (21 %), при цьому дещо більше як половина
респондентів поставилася до цього негативно. Ще 26 % не визначилися.

0,1 % варто читати як «до 0,1 % включно»;
0,5 % варто читати як «від 0,1 % (не включно) до 0,5 % включно».

Частка від очікуваної
вартості як плата за
оскарження, діапазон

Кількість учасників,
які запропонували
такий відсоток

0,1 %

Чи готові ви безповоротно сплачувати певну суму
для оскарження спрощених закупівель?

11

0,5 %

29

1%
Так, готовий (-а)

2%

21,0 %

3%
Ні, не готовий (-а)
Не знаю /
не визначився
(-лась)

36

53,1 %

19
7

4% 0
5%

14

25,9 %
Понад 5 %

Ті, хто підтримали цю ініціативу, вказали частку від очікуваної вартості, яку
готові сплачувати. Представники бізнесу надали 123 пропозиції і вказали від
0,01 % до 10 % 21. Медіанним значенням став 1 %. Таким чином, плата за
оскарження для товарів і послуг могла б варіюватися в інтервалі 500—
22
2 000 грн, а для робіт — 500—15 000 грніііі
.

7

Висновок: хоч і не одностайно, але здебільшого бізнес підтримує
запровадження оскарження спрощених закупівель (65 % — «за»). Що
більший досвід участі у спрощених закупівлях, то більше учасники
схильні підтримувати цю ідею.
При цьому лише п’ята частина учасників готова безповоротно сплачувати певну суму за таку можливість. Скоріш за все вона становила б
1 % від очікуваної вартості предмета закупівлі.

20.іі Запровадження оскарження у спрощених закупівлях потребуватиме додаткових фінансових ресурсів незалежно від
того, чи Колегія АМКУ розглядатиме скарги, чи інший орган. В умовах дефіциту бюджету може скластися ситуація, коли
більш імовірним варіантом буде отримати ці кошти від учасників як сплату за подання скарги, ніж з бюджету

Замовники, як і можна було очікувати, переважно не підтримують
запровадження оскарження (75 % — «проти»).

21.іі Коли респонденти зазначали діапазон відсотків, ми враховували його найбільшу межу
22.іі Ця сума вирахувана як 1 % від нижнього (50 тис. грн) та верхнього (200 тис. грн для товарів і послуг та 1,5 млн грн для
робіт) порогів очікуваної вартості спрощених закупівель для «звичайних» замовників
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Економічний ефект від проведення спрощених закупівель

На вашу думку, чи співмірні, чи ні ті час і кошти, які необхідні вам
для проведення спрощених закупівель, з тією економією, яку
забезпечують спрощені закупівлі?

Під час інтерв’ю частина замовників озвучила думку, що проведення
спрощених закупівель в окремих випадках може бути економічно недоцільним. Зокрема, якщо відбувається закупівля з невисокою очікуваною
вартістю (наприклад, на 50 тис. грн).

Так, вважаю, що проведення
спрощених закупівель економічно
виправдано

Під час опитування більшість замовників не погодилися з цією тезою. 53 %
зазначили, що економічний ефект від проведення спрощених закупівель
більший, ніж витрачається ресурсів на проведення цих закупівель. Третина
(33 %) з цим не погодилася.

Проведення спрощених закупівель
переважно економічно виправдано

Отримані нами результати дають можливість припустити, що досвід у
проведенні спрощених закупівель навряд чи сильно впливає на позицію
замовників з цього питання. Проте скоріше за все на оцінку економічної
доцільності впливає задоволеність замовника своїм досвідом у спрощених
закупівлях.

20,0 %

Ні, вважаю, що проведення
спрощених закупівель взагалі
економічно невиправдано

13,3 %

Не знаю / неготовий (-а)
дати відповідь

13,7 %

Висновок: половина замовників усе ж таки погоджується, що економія у
спрощених закупівлях виправдовує витрати на їх проведення.

Дуже задоволені своїм досвідом у спрощених закупівлях замовники високо
оцінюють отриману економію — 86,2 % вважають ці закупівлі економічно
виправданими. Ті, хто дуже незадоволені спрощеними закупівлями,
переважно вважають цей вид закупівель економічно невиправданим
(77,8 %).

Проте оцінка економічної доцільності спрощених закупівель може
сильно залежати від загальної задоволеності замовника своїм досвідом
у цих закупівлях. Відповідно, вона може бути більш емоційною, ніж
можна було припустити.
Що більший у замовників досвід у відкритих торгах, то більше вони
схильні вважати спрощені закупівлі економічно невигідними. А
замовники зі значним досвідом у допорогових закупівлях, навпаки,
більш високо оцінюють економічний ефект від спрощених закупівель.
Можливо, це пояснюється тим, що більш фахові замовники проводять
здебільшого надпорогові закупівлі й розуміють, що отримають більший
економічний ефект саме від відкритих торгів, ніж від спрощених
закупівель.

На оцінку економічного ефекту від спрощених закупівель може впливати
також і попередній досвід замовника з іншими закупівлями. Так, наприклад,
економічно недоцільними спрощені закупівлі вважають:

џ

35,1 %

Проведення спрощених закупівель
переважно економічно невиправдано

Цікаво, що спрощені закупівлі з очікуваною вартістю менше ніж 50 тис. грн
при цьому проводили 40 % усіх замовників, а такі лоти становили 35 % від
усіх лотів у спрощених закупівлях.

џ
џ

17,9 %

29 % замовників з попереднім досвідом у допорогових закупівлях;
35 % замовників з попереднім досвідом як у допорогових закупівлях, так
і відкритих торгах;
40 % замовників з попереднім досвідом у відкритих торгах.
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Строки в спрощених закупівлях

Чи вважаєте ви, що у законодавстві необхідно збільшити строк (-и)
на здійснення певних етапів спрощених закупівель?

Однією з найчастіше згадуваних замовниками проблем у спрощених
закупівлях стали строки. Респонденти переважно стверджували, що:
џ

Так, частину строків
треба збільшити

Закон містить взаємозаперечні норми про строки в спрощених закупівлях;

џ

вони не розуміють вимоги до строків і тому встановлюють максимальну
тривалість етапів;

џ

окремі строки необхідно переглянути.

4,8 %

Ні, строки не потрібно
переглядати

48,4 %

Певні строки, навпаки,
можна зменшити
Не знаю /
не визначився (-лась)

Дещо менше ніж половина опитаних замовників підтримала строки в тому
вигляді, у якому станом на осінь 2020 року вони визначені Законом (48 %).
Ще 35 % замовників запропонували переглянути їх у сторону зменшення.

35,3 %

11,4 %

Висновок: приблизно половина опитаних замовників не підтримала
ідею перегляду строків у спрощених закупівлях. Водночас дещо більше
ніж третина, навпаки, хотіла б їх скоротити.

Цікаво, що якщо в замовника вже був досвід проведення відкритих торгів,
він з більшою вірогідністю буде підтримувати скорочення строків. Ініціативу
підтримали б ≈41 % таких замовників. Проти були б лише ≈3,4 %. Серед
замовників, які до цього організовували лише допорогові закупівлі, за
скорочення були б 27 % і 8 % проти.

Більш незадоволені спрощеними закупівлями замовники схильні
підтримувати ідею скорочення строків. Можна припустити, що
принаймні частково їх незадоволеність пояснюється значною
тривалістю цих закупівель.

Іншим цікавим зв’язком є те, що більше замовники задоволені своїм досвідом
у спрощених закупівлях, то менше вони підтримують перегляд строків (або
навпаки — оцінка достатності строків може впливати на задоволеність).
Якщо задоволеність падає, то сильно збільшується підтримка ідеї зменшення строків.

Скорочення строків більш схильні підтримувати ті замовники, які вже
проводили відкриті торги. Можливо, через те, що вони схильні вважати
строки у відкритих торгах занадто розтягнутими або хотіли б, щоб на
проведення спрощених закупівель доводилося витрачати менше часу на
користь відкритих торгів.
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Які строки варто переглянути
Наступною за популярністю виявилася пропозиція зменшити строк для
укладання договору — 18 %. До цієї групи ми віднесли коментарі, які
стосувалися як строків на оскарження, так і строків на укладання договору.
Хоча учасники й не можуть оскаржити спрощену закупівлю, цей період
все одно регламентується Законом. Через нього замовники формально зобов’язані чекати щонайменше 10 днів після визначення переможця,
перш ніж матимуть можливість підписати договір. При цьому позиція Мінекономрозвитку полягає в тому, що замовники можуть укладати договори
відразу після визначення переможця.

Ми дали замовникам можливість запропонувати свій варіант оновлених
строків спрощеної закупівлі. Усі коментарі ми об’єднали у дві групи: ті, хто
запропонував збільшити строки, і ті, хто запропонував їх зменшити.
Замовники, які запропонували збільшити строки. Лише одиниці висловилися за перегляд строків спрощеної закупівлі у бік збільшення. При цьому
найбільше було пропозицій за збільшення строків на оприлюднення договору про закупівлю, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю
та звітів про виконання договору (9 пропозицій). Окремі замовники також
пропонували збільшити строки для розгляду пропозицій і уточнення інформації учасниками.

Етапи спрощеної закупівлі, Частка
які пропонували скоротити пропозицій
Уточнення інформації

Етапи спрощеної закупівлі

Період продовження подання
пропозицій після внесення змін

5

Уточнення інформації
Подання пропозицій
учасниками

0,7 %

Подання пропозицій учасниками

2

Розгляд пропозицій учасників
Розгляд пропозицій
учасників

36,2 %
1,4 %

6
Оскарження

Укладання договору
про закупівлю

4

Оприлюднення
(договору, звітів тощо)
Усі

38,3 %

Кількість пропозицій

3,8 %

Укладання договору
про закупівлю
9

Усі етапи

3

13,9 %

5,6 %

Найчастіше замовники пропонували скоротити строки для уточнення інформації до:

Замовники, які запропонували зменшити строки. Значно більше замовників висловилися за зменшення строків. Найбільшу підтримку отримала
ініціатива зменшення строків на уточнення інформації та подання учасниками
пропозицій. Кожного з цих двох етапів стосувалися ≈37 % згадок.
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џ

двох робочих днів (21 пропозиція);

џ

двох календарних днів (17 пропозицій);

џ

одного календарного дня (9 пропозицій).

У результаті 52 % опитаних зазначили, що витрачають або стільки ж, або
більше часу на підготовку до спрощеної закупівлі порівняно з відкритими торгами. Про меншу кількість часу зазначили 38 % опитаних.

Cтроки для подання пропозицій замовники найчастіше пропонували
скоротити до:
џ

трьох робочих днів (17 пропозицій);

џ

двох календарних днів (11 пропозицій);

џ

трьох календарних днів (8 пропозицій).

Учасники, які взяли участь у спрощених закупівлях не менше ніж 20 разів,
більше схильні вважати, що почали витрачати менше часу на підготовку.
Скільки часу ви та ваші колеги разом витрачаєте на підготовку
до участі у спрощених закупівлях порівняно з відкритими торгами?

Цікаво, що замовники і так станом на грудень 2020 року можуть обмежити
етап подання пропозицій трьома робочими днями, якщо взяти за основу
офіційне роз’яснення Мінекономрозвитку 23і.

Переважно більше часу, якщо
порівнювати з підготовкою
до відкритих торгів

Власні пропозиції до строку підписання договору замовники залишали рідко.
Проте чотири пропозиції стосувалися трьох днів з моменту визначення
переможця, а три — одного дня.

7,4 %

Приблизно однаково часу для
підготовки як до спрощених закупівель, так і до відкритих торгів

Висновок: замовники, які виступили за перегляд строків, найбільше
підтримали ідею зменшення строків на уточнення інформації та подання пропозицій. Уточнення інформації запропонували скоротити до
двох календарних / робочих днів, а подання пропозицій до трьох робочих / двох календарних днів.

44,7 %

Переважно менше часу, якщо
порівнювати з підготовкою
до відкритих торгів
Не маємо досвіду участі
у відкритих торгах

Також пропонувалося зменшити час на укладання договору.

37,8 %

10,2 %

Витрати часу на підготовку до спрощених закупівель
Висновок: попри те, що закупівлі повинні були стати швидшими,
більшість учасників витрачає на підготовку стільки ж часу, як і у відкритих
торгах. Одним з пояснень цього може бути те, що окремі замовники
дійсно вимагають від бізнесу такий же набір документів, як і у відкритих
торгах.

Останнє питання, яке ми поставили учасникам, стосувалося витрат їхнього
часу на підготовку до аукціону. Це питання важливе, оскільки під час і
інтерв’ю, й опитування окремі представники бізнесу скаржилися на занадто
високі вимоги до учасників (у першу чергу це стосувалося кількості
документів, які необхідно підготувати). Це дивно, оскільки спрощені закупівлі
повинні були стати простішими не лише для замовників, але й для учасників.

Учасники з більшим досвідом у спрощених закупівлях схильні зазначати,
що витрачають менше часу на підготовку. Імовірно, вони вчаться на
помилках й отримують досвід, який дозволяє скоротити час. Можливо,
вони вже підготували стандартний пакет документів.

23.іі bit.ly/32Govtg
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Об’єкт дослідження: 54 978 спрощених закупівель, які успішно завершилися за перші пів року існування цього виду закупівлі з 20 квітня по
20 вересня 2020 року.
У випадках, коли ми аналізували всі оголошені спрощені закупівлі, ми чітко
вказуємо на це.
Під «успішними» лотами в цьому розділі ми розуміємо ті лоти, які завершилися підписанням договору.
Актуальність даних: дані актуальні станом на жовтень 2020 року.
Методологія: ми використовували дані, наявні в системі Prozorro. Опрацювали їх за допомогою професійного та публічного модулів аналітики Prozorro,
а також Microsoft Excel.
Обмеження дослідження: через технічні обмеження модуль аналітики
Prozorro не може отримати інформацію про такі види закупівель, як конкурентний діалог і рамкові угоди (конкретно про етап відбору учасників). Тому
цей етап закупівлі в наших даних не враховується.
Застереження: через округлення відсотків до десятих підрахована вами
сума може не збігатися (до десятих) з указаною нами сумою.
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ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА
Частка спрощених закупівель з-поміж усіх закупівель

Кількість лотів

4,0 %

Кількість замовників

Кількість учасників
(усі лоти)

32,9 %

15,6 %

Усі закупівлі (успішні лоти)

Кількість переможців

10,7 %

Очікувана вартість

4,4 %

Спрощені закупівлі (успішні лоти)

Розуміючи частку спрощених закупівель серед усіх закупівель, органи влади
можуть визначити, наскільки пріоритетним є розв’язання проблем у цій сфері
порівняно з іншими в умовах браку ресурсів. Якщо виявиться, що спрощені
закупівлі за кількістю та очікуваною вартістю складають незначну частку,
можливо, більш доцільно буде зосередитися на розв’язанні інших проблем.

З огляду на обмеження очікуваної вартості спрощених закупівель, визначені
Законом, не дивно, що цей вид закупівель становить лише 4,4 % від
очікуваної вартості всіх закупівель.
Невелика частка спрощених закупівель за кількістю теж є прогнозованою,
оскільки традиційно першість за цим показником утримують звіти про
укладені договори. За досліджуваний нами період вони становили 87 % від
усіх успішних лотів загалом.

Для початку розглянемо місце спрощених закупівель серед усіх закупівель
у Prozorro (у розрізі успішно завершених лотів).
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Кількість лотів

Кількість замовників

Кількість учасників
(усі лоти)

Кількість переможців

Очікувана вартість

28,9 %

49,8 %

59,2 %

44,7 %

38,0 %

50,1 %

78,4 %

60,4 %

65,9 %

6,0 %

Усі конкурентні закупівлі (успішні лоти)

Відкриті торги (успішні лоти)

При цьому варто звернути увагу, що успішні спрощені закупівлі мав кожен
третій замовник у Prozorro. Кожен шостий учасник брав участь у спрощеній
закупівлі й кожен десятий — щонайменше один раз перемагав.
Оскільки спрощені закупівлі є конкурентним видом закупівель, їх доцільно
порівнювати з іншими конкурентними закупівлями. До всіх конкурентних
закупівель ми віднесли:

Спрощені закупівлі (успішні лоти)

џ

відкриті торги;

џ

відкриті торги з публікацією англійською мовою;

џ

рамкові угоди;

џ

конкурентний діалог;

џ

спрощені закупівлі;

џ

допорогові закупівлі.

Окрім цього, ми також порівняли спрощені закупівлі з відкритими торгами.
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З уже згаданих причин зрозуміло, чому спрощені закупівлі становлять такий
незначний відсоток за очікуваною вартістю (6 %). Проте за всіма іншими
показниками вони виявилися вагомою складовою Prozorro.

Проте суттєва різниця існує в закупівлях робіт. Це можна пояснити тим, що
роботи закуповують переважно на великі суми, які мають більшу вірогідність
вийти за межі спрощеної закупівлі.

Спрощені закупівлі становили половину від усіх успішно завершених
24
конкурентних лотівіііі
. При цьому щонайменше одну успішну спрощену
закупівлю мали майже 80 % усіх замовників у конкурентних закупівлях.

Кількість закупівель
Спрощені закупівлі

Відкриті торги
Товари

64,7 %

Як у спрощених закупівлях, так і у відкритих торгах участь бере майже
однакова частка бізнесу — приблизно 60 % з-поміж тих, хто бере участь у
конкурентних закупівлях. При цьому більше учасників підписують договори
саме в спрощених закупівлях (на 20 % більше).

57,0 %

Роботи

21,1 %

25,5 %

Послуги

Висновок: спрощені закупівлі за всіма показниками (окрім очікуваної
вартості) є вагомою складовою конкурентних закупівель у Prozorro.
Відповідно, розв’язання проблем у спрощених закупівлях та їх удосконалення може вплинути на значну кількість як замовників, так і бізнесу.

14,2 %

Спрощені закупівлі становлять половину всіх конкурентних закупівель
за кількістю. Це означає, що вони будуть часто траплятися на очі учасникам. Таким чином, можна припустити, що досвід участі в спрощених
закупівлях матиме значний вплив на загальний досвід бізнесу в Prozorro.

Відкриті торги

17,5 %

Очікувана вартість
Спрощені закупівлі
Товари

21,2 %

26,3 %

Роботи

71,8 %

60,1 %

Предмети закупівель
7,0 %

Ми порівняли спрощені закупівлі за кількістю закупівель й очікуваною
вартістю в розрізі товарів, робіт і послуг, а також кодів CPV. Спрощені
закупівлі і відкриті торги мають переважно схожий розподіл за CPV як за
очікуваною вартістю, так і за кількістю (на відміну від переговорної процедури
або звітів про укладені договори).

Послуги

13,6 %

Подібні висновки також можна зробити, проаналізувавши обидва види
закупівель у розрізі кодів CPV за другим знаком. Лише в 4—5 розділах CPV з
усього 46 ми виявили значні відмінності в тому, у яких пропорціях замовники
витрачають кошти на закупівлі тих чи інших предметів закупівель.
На інфографіці червоним виділено ті коди CPV, де різниця між значеннями від
2 % наближалася до двох разів і більше.

24.ііТа 45 % від усіх оголошених
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Кількість закупівель
Відкриті торги

Розділ CPV за другим

знаком 25

Кількість закупівель
Відкриті торги

Спрощені закупівлі

Розділ CPV за другим знаком 25 Спрощені закупівлі

2,9 %

03 С.-г. та фермерська продукція

3,0 %

0,6 %

48 Пакети прог. забезп. та інф.сис-ми

0,6 %

5,8 %

09 Нафтопродукти та паливо

3,7 %

4,3 %

50 Послуги з ремонту і техн. обсл-ня

4,6 %

0,6 %

14 Гірнича продукція

0,6 %

0,5 %

51 Послуги зі встановлення

0,5 %

3,4 %

15 Продукти харчування

5,0 %

0,5 %

55 Готельні та ресторанні послуги

0,4 %

0,3 %

16 Сільськогосподарська техніка

0,3 %

0,3 %

60 Транспортні послуги

0,3 %

1,4 %

18 Одяг та взуття

1,6 %

0,2 %

63 Додаткові та доп. трансп. послуги

0,1 %

64 Поштові та телекомунікаційні послуги

0,1 %

0,2 %

19 Шкіряні та текстильні матеріали

0,6 %

0,1 %

0,7 %

22 Друкована та супутня продукція

1,5 %

0,02 %

65 Комунальні послуги

0,02 %

1,4 %

24 Хімічна продукція

2,0 %

0,2 %

66 Фінансові та страхові послуги

0,6 %

5,4 %

30 Офісна та комп’ютерна техніка

5,8 %

0,02 %

70 Послуги у сфері нерухомості

0,1 %

2,4 %

2,4 %

71 Архітектурні та будівельні послуги

5,1 %

2,2 %

0,8 %

72 Послуги у сфері інформ. технологій

0,9 %

20,4 % 33 Мед. обладнання та фарм. продукція

6,7 %

0,3 %

73 Послуги у сфері НДДКР

0,1 %

3,7 %

34 Транспортне обладнання

1,5 %

0,1 %

75 Адміністративні та оборонні послуги

0,2 %

0,8 %

35 Охоронне та протипожежне обл-ня

0,8 %

0,9 %

37 Муз. інструменти та спорт. товари

1,3 %

0,8 %

1,8 %

38 Лабораторне та високоточне обл-ня

1,5 %

6,5 %

39 Меблі та побутова техніка

0,01 %
1,5 %

1,6 % 31 Електротех. устаткування та апаратура
2,2 %

32 Радіо-, теле- та супутня
апаратура й обладнання

0,003 % 76 Послуги, пов’язані з нафтогаз. промисл. 0,04 %
77 Послуги у сфері сільського гос-ва

0,5 %

1,1 %

79 Ділові послуги

1,0 %

7,3 %

0,4 %

80 Послуги у сфері освіти та навчання

0,7 %

41 Зібрана дощова та очищена вода

0,02 %

0,3 %

85 Послуги у сфері охорони здоров’я
та соц. допомоги

0,4 %

42 Промислова техніка

2,2 %

1,0 %

90 Послуги у сферах поводження зі
стічними водами та сміттям

0,9 %

0,2 %

92 Послуги у сфері відпочинку,
культури та спорту

0,3 %

6,6 %

0,2 %

98 Інші громадські, соціальні та
особисті послуги

0,5 %

19,7 % 45 Будівельні роботи та поточний ремонт 25,1 %

0,1 %

99 Не відображене в інших розділах

0,1 %

0,2 % 43 Гірничодобувне та будівельне обл-ня
4,1 % 44 Конструкції та конструкційні матеріали

0,2 %

25.ііПовне найменування див. у Додатку 2. Повне найменування кодів CPV
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Очікувана вартість
Відкриті торги

Розділ CPV за другим

знаком 26

Очікувана вартість
Відкриті торги

Спрощені закупівлі

Розділ CPV за другим знаком 26 Спрощені закупівлі

0,7 %

03 С.-г. та фермерська продукція

1,2 %

0,3 %

48 Пакети прог. забезп. та інф.сис-ми

0,5 %

2,2 %

09 Нафтопродукти та паливо

1,9 %

1,3 %

50 Послуги з ремонту і техн. обсл-ня

2,2 %

0,3 %

14 Гірнича продукція

0,5 %

0,1 %

51 Послуги зі встановлення

0,4 %

0,6 %

15 Продукти харчування

1,9 %

0,2 %

55 Готельні та ресторанні послуги

0,3 %

0,1 %

16 Сільськогосподарська техніка

0,2 %

0,1 %

60 Транспортні послуги

0,2 %

0,4 %

18 Одяг та взуття

0,9 %

0,3 %

63 Додаткові та доп. трансп. послуги

0,1 %

0,1 %

19 Шкіряні та текстильні матеріали

0,03 %

64 Поштові та телекомунікаційні послуги

0,1 %

0,1 %

22 Друкована та супутня продукція

0,4 %

0,02 %

65 Комунальні послуги

0,02 %

0,4 %

24 Хімічна продукція

0,9 %

0,04 %

66 Фінансові та страхові послуги

0,2 %

1,3 %

30 Офісна та комп’ютерна техніка

2,3 %

0,01 %

70 Послуги у сфері нерухомості

0,03 %

0,6 % 31 Електротех. устаткування та апаратура 1,4 %

2,6 %

71 Архітектурні та будівельні послуги

6,3 %

32 Радіо-, теле- та супутня
апаратура й обладнання

1,2 %

0,4 %

72 Послуги у сфері інформ. технологій

0,5 %

2,2 %

0,1 %

73 Послуги у сфері НДДКР

0,1 %

75 Адміністративні та оборонні послуги

0,1 %

0,7 %

5,9 % 33 Мед. обладнання та фарм. продукція

0,3 %

2,0 %

34 Транспортне обладнання

0,9 %

0,03 %

0,4 %

35 Охоронне та протипожежне обл-ня

0,4 %

0,01 % 76 Послуги, пов’язані з нафтогаз. промисл. 0,1 %

0,2 %

37 Муз. інструменти та спорт. товари

0,8 %

0,3 %

77 Послуги у сфері сільського гос-ва

0,4 %

0,6 %

38 Лабораторне та високоточне обл-ня

0,4 %

79 Ділові послуги

0,6 %

1,9 %

39 Меблі та побутова техніка

0,1 %

80 Послуги у сфері освіти та навчання

0,3 %

0,002 %

41 Зібрана дощова та очищена вода

0,01 %

0,1 %

85 Послуги у сфері охорони здоров’я
та соц. допомоги

0,2 %

0,8 %

42 Промислова техніка

1,3 %

0,3 %

90 Послуги у сферах поводження зі
стічними водами та сміттям

0,6 %

0,1 %

92 Послуги у сфері відпочинку,
культури та спорту

0,2 %

3,3 %

0,1 %

98 Інші громадські, соціальні та
особисті послуги

0,3 %

71,8 % 45 Будівельні роботи та поточний ремонт 60,1 %

0,1 %

99 Не відображене в інших розділах

0,1 %

0,2 % 43 Гірничодобувне та будівельне обл-ня
1,7 % 44 Конструкції та конструкційні матеріали

0,9 %
3,4 %

0,1 %

26.ііПовне найменування див. у Додатку 2. Повне найменування кодів CPV
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Висновок: якщо порівнювати, у яких пропорціях замовники
закуповують ту чи іншу номенклатуру предметів закупівель,
відмінності будуть незначними. За номенклатурою спрощені закупівлі можна з певними застереженнями назвати «відкритими торгами на менші суми».

Кількість участей
у спрощених закупівлях,
діапазони

90,4

УЧАСНИКИ
Участь бізнесу в спрощених закупівлях

100

200

За перші пів року існування спрощених закупівель у них
спробували взяти участь 60 % усього бізнесу в Prozorro, який
бере участь у конкурентних закупівлях. При цьому більшість з
тих, хто намагався взяти участь (90 %), мають лише до десяти
участей, 40 % — брали участь лише один раз.

300

400

Ці результати корелюються з відповідями про досвід участі, які
учасники залишили в нашому онлайн-опитуванні.
500

Діапазони на прикладі:
10 варто читати як «до 10 включно»;

Понад 500

20 варто читати як «від 10 (не включно) і до 20 включно».

37

%

22 347

5,8

20

50

џ

Кількість учасників

10

Можна припустити існування ризику, що ту саму номенклатуру відкритих торгів окремі замовники будуть намагатися закупити через спрощені закупівлі, щоб уникнути контролю й підписати договір з «потрібним» постачальником.

џ

Частка учасників

%

1 426

2,8

%

682

0,7

%

181

0,2

%

51

0,1

%

17

0,02

%

6

0,01

%

3

0,02
5

%

Цікаво також те, що бізнес, який підписав щонайменше один договір у
спрощених закупівлях за досліджуваний нами період, до 19 квітня 2020 року 27
ставав постачальником, переважно підписуючи прямі договори.

Висновок: більше ніж половина учасників (у межах конкурентних
закупівель) встигла за пів року щонайменше один раз узяти участь у
спрощених закупівлях. Проте більшість бізнесу має поки що незначний 28
досвід участі у спрощених закупівлях — до десяти закупівель.

Розподіл закупівель певного виду серед усіх закупівель замовників
(з 1 січня 2019 року по 18 квітня 2020), які здійснили щонайменше
одну спрощену закупівлю

Це можна пояснити тим, що частина закупівель почала відбуватися через
закупівлі товарів для боротьби з коронавірусом. Окрім цього, імовірно,
частина замовників спробувала провести максимально можливу
кількість допорогових закупівель або укласти прямі договори до 19
квітня 2020 року.

Вид закупівлі Частка закупівель
Звіт про укладений договір

62,8 %

Допорогова закупівля
Відкриті торги
Інші види закупівель

Цей показник необхідно відслідковувати та повторно проаналізувати
через 6—12 місяців. Якщо він усе ще залишатиметься на низькому рівні,
це може свідчити про недовіру до спрощених закупівель, нерозуміння
правил тощо.

19,4 %
11,2 %
6,6 %

27.ііЗ 1 січня 2019 року по 18 квітня 2020 року включно

28.ііНезначний досвід ми тлумачили як менше ніж 10—20 закупівель
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Усі учасники спрощених закупівель

Частка перемог у
спрощених закупівлях,
діапазони

Частка учасників
Кількість учасників

Як часто учасники стають переможцями

35,7

0%

Дещо більше ніж третина (36 %) учасників спрощених закупівель
жодного разу не ставала переможцями. Це можна пояснити
поки що невеликою кількістю участей бізнесу загалом. Зокрема,
91,3 % тих, хто жодного разу не перемагав, брали участь лише в
одному, двох або трьох лотах.

10 %

Схожа ситуація спостерігається і з тими, хто вигравав у 100 %
випадків. Більшість з них брала участь лише в одному, двох або
трьох лотах (92,2 %).

30 %

20 %

50 %

Діапазони на прикладі:

60 %

0 % варто читати як «0 %»;

џ

10 % варто читати як «від 0 % (не включно) і до 10 % включно».

0,5

%

114

3,3

70 %

80 %

90 %

100 %

39

%

805

4,0

%

996

6,7

40 %

Ми не виявили кореляцію між кількістю участей і часткою
перемог (кореляція -0,01). Можливо, цей показник зміниться,
коли бізнес почне частіше брати участь у спрощених закупівлях.

џ

8 817

%

1 662

11,3

%

2 803

2,5

%

613

4,3

%

1 054

2,8

%

683

1,3

%

317

27,7
6 854

%

%

Учасники спрощених закупівель з 10 участями та більше
Ми додатково проаналізували лише тих учасників, які взяли
участь у спрощених закупівлях десять і більше разів (2 661
учасник, або 10,8 %). 72 % з них перемогли у 20—60 % від усіх
спрощених закупівель, у яких узяли участь.

Частка перемог
у спрощених закупівлях,
діапазони
0%

Якщо за таким самим принципом проаналізувати учасників,
які брали участь у спрощених закупівлях 50 або 100 разів, у
20—60 % від усіх своїх спрощених закупівель вигравали вже
85 % з них.

10 %

Окремо згадаємо про конкуренцію. Якщо порівнювати успішні
відкриті торги та успішні спрощені закупівлі з двома або більше
учасниками 29, у других конкуренція буде дещо більшою (2,79
та 3,08 учасника на лот відповідно).

20 %

Висновок: поки що не можна стверджувати, що більше
бізнес бере участь у спрощених закупівлях, то більше він
виграє. Можливо, на кількість перемог більше впливають
інші фактори.

40 %

Ці висновки можуть змінитися, коли більше учасників
стануть активніше брати участь у спрощених закупівлях.

60 %

Конкуренція в спрощених закупівлях з двома учасниками й
більше є дещо більшою, ніж у відкритих торгах (2,79 та 3,08
учасника на лот відповідно).

70 %

Частка учасників
Кількість учасників

2,4

%

64

4,3

%

114

10,5

%

280

15,6

30 %

18,0
479

16,6

50 %

80 %

90 %
29.ііЗагалом у всіх успішних спрощених закупівлях незалежно від кількості учасників конкуренція
становила 2,03. Детальніше, чому ми порівнюємо саме зі спрощеними закупівлями з двома та
більше учасниками, дивіться у частині «Спрощені закупівлі з одним учасником»

100 %

40

%

414

443

11,0
292

7,2
192

4,7

%

126

4,1

%

110

5,5
147

%

%

%

%

%

ЗАМОВНИКИ
Як часто замовники організовували спрощені закупівлі
(у розрізі успішних)

Кількість оголошених Частка замовників
спрощених закупівель,
діапазони Кількість замовників

88,9

10

Ситуація із замовниками схожа на ту, яку ми спостерігали з
учасниками. Велика частка замовників (78 %), які оголошували
конкурентні закупівлі, щонайменше один раз оголошували й
спрощену закупівлю за перші пів року їх існування.

20

50

При цьому більшість таких замовників (89 %) мали до десяти
успішних спрощених закупівель. Лідером за кількістю за перші
шість місяців стало КП «Дирекція з капітального будівництва
та реконструкції «Київбудреконструкція» — 731 успішна спрощена закупівля. Наступний замовник у рейтингу має лише
340 спрощених закупівель.

100

200

Діапазони на прикладі:
џ

10 варто читати як «від 0 до 10 включно»;

џ

20 варто читати як «від 10 (не включно) і до 20 включно».

300

400

Висновок: більшість замовників, які використовують конкурентні закупівлі, мають незначний досвід у спрощених
закупівлях (до десяти закупівель за перші пів року).

500

Понад 500

41

9 197

7,2

%

740

3,2

%

328

0,6

%

58

0,1

%

15

0,03

%

3

0,02

%

2

0,0

%

0

0,01
1

%

%

Очікувана вартість Частка лотів
спрощених закупівель,
діапазони Кількість лотів

Очікувана вартість у завершених
спрощених закупівлях
72 % завершених спрощених закупівель мали очікувану вартість до 200 тис.
грн. При цьому в кожному третьому випадку (35 %, або 19 136 лотів) очікувана вартість також була менше ніж 50 тис. грн. Імовірно, принаймні в частині
цих випадків замовники могли правомірно підписати прямий договір з
постачальником і завантажити в Prozorro звіт або провести допорогову закупівлю.

34,8

49 999,99

24,5

100 000

Наприклад, Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного
університету закупив гальмову рідину за 80 грн, витративши на це 18 днів 30.

13,1

500 000

1 000 000

5 000 000

30.ііUA-2020-06-05-002285-b

42

%

7 208

12,3

199 999,99

Одним з пояснень такої ситуації може бути те, що замовники ще до 19 квітня 2020 року встигли провести окремі закупівлі через прямі договори чи
допорогову закупівлю, а тому змушені наступну закупівлю цієї ж номенклатури здійснювати через спрощену закупівлю.

%

13 469

150 000

Причини проведення спрощених закупівель на такі суми варто додатково
дослідити, оскільки частина замовників зазначила під час опитування та
інтерв’ю про тривалий час проведення спрощених закупівель і їх ускладненість. При цьому третину від усіх лотів можна було не проводити.

%

19 136

6 739

7,8

%

4 261

4,5

%

2 455

3,1

%

1 709

%

Замовники, які здійснювали лише допорогові закупівлі
(успішні лоти)

Іншим поясненням може бути рішення місцевої влади в певних регіонах
встановити менший, ніж 50 тис. грн, поріг для проведення допорогових
закупівель 31. Проте виявилося, що такі закупівлі траплялися в усіх регіонах
України. Найбільше в Київській (та м. Києві) — 4 573, Дніпропетровській —
2 273, Запорізькій — 1 150 та Чернігівській — 1 040 областях.

Ми припустили, що спрощені закупівлі допоможуть запровадити бодай якийнебудь контроль за тими замовниками, які раніше здійснювали закупівлі
лише на суми менше ніж 200 тис. грн. Під такими закупівлями ми розуміємо
закупівлі через е-каталог, допорогові закупівлі 32, спрощені закупівлі та звіти
про договір про закупівлю.

При цьому спрощені закупівлі з очікуваною вартістю менше ніж 50 тис. грн
проводили 40,3 % від усіх замовників, які проводили спрощені закупівлі
(4 166 з 10 339).

Такими замовниками за період 1 січня 2019 — 20 вересня 2020 рр. (1 рік і
9 міс.) виявилася половина від усіх замовників у Prozorro, які здійснювали
закупівлі.

Іншим поясненням може бути те, що не всі замовники добре розуміють
вимоги законодавства до проведення спрощених закупівель, а тому
оголошують їх на суми менше ніж 50 тис. грн. Окрім цього, такі лоти могли
бути частиною багатолотової закупівлі із загальною очікуваною вартістю
більше ніж 50 тис. грн.

Закупівлі на менше ніж 200 тис. грн не можуть стати об’єктом скарги до
Колегії АМКУ або моніторингу з боку Держаудитслужби. Контроль за цими
закупівлями може здійснювати лише або Рахункова палата України, або
Держаудитслужба через аудити, ревізії та перевірки. Тобто передбачені лише
такі види контролю, які переважно здійснюватимуться після виконання
договору. Окрім цього, вони відбуваються нечасто.

Діапазони на прикладі:
џ

49 999,99 варто читати як «до 49 999,99 включно»;

џ

100 000 варто читати як «від 49 999,99 (не включно) і до 100 000 включно».
У результаті виявилося, що запровадження спрощених закупівель навряд
чи сильно допомогло впоратися з цим завданням. Спрощені закупівлі за
перші пів року організовували лише 10 % від усіх замовників, які до цього
здійснювали лише допорогові закупівлі. Водночас, можливо, з часом цей
показник збільшиться.

Висновок: з погляду Закону частина спрощених закупівель могла б
узагалі не відбуватися, оскільки їх очікувана вартість була менше ніж
50 тис. грн. Причини цього потребують додаткового вивчення.
Половина від усіх спрощених закупівель мала очікувану вартість у
діапазоні 50—200 тис. грн.

31.ііНаприклад, Маріупольська міська рада встановила своїм рішенням від 28 січня 2016 року № 7/4-67 обов’язкове
використання системи Prozorro при здійсненні закупівель від 3 тис. грн: bit.ly/2JUPRFp

32.ііУ розумінні наказу ДП «Прозорро» від 19 березня 2019 року № 10: bit.ly/3ptimu2

43

100 %
18 316

Мало чим вже відрізняються від відкритих торгів. Строк укладання
договору такий же, як у відкритих торгах, але продовжити строк
розгляду пропозицій до 20 робочих днів неможливо. При великій
завантаженості це суттєво. Тож краще проводити процедури відкритими торгами 34.

10,3 %
1 885

Замовники, які проводили
лише допорогові закупівлі

Замовники, які провели
щонайменше одну спрощену
закупівлю серед тих, хто
проводив лише допорогові
закупівлі

Ми порівняли тривалість проведення спрощених закупівель (з 20 квітня по
20 вересня 2020 року) з відкритими торгами за аналогічний період. У результаті виявилося, що спрощені закупівлі в середньому проводилися на майже
17 днів швидше, ніж відкриті торги. Наведену вище думку окремих замовників
можна пояснити тим, що спрощені закупівлі тривають занадто довго лише
в частини з них, що не сильно впливає на загальну статистику.

Висновок: якщо буде вирішено запровадити будь-який з видів
контролю спрощених закупівель (моніторинги або розгляд скарг), це
навряд чи значною мірою збільшить контроль за діями «лише
допорогових замовників».

Наприклад, через те, що існують різні тлумачення правильності обрахунку
строків, окремі замовники можуть виділяти максимальну кількість днів на всі
етапи спрощених закупівель, щоб бути впевненими, що дотрималися
передбачених Законом строків.

Тривалість спрощених закупівель

Тривалість закупівлі пораховано в календарних днях як різницю між датою
підписання договору та датою публікації оголошення.

Як під час інтерв’ю, так і опитування окремі замовники вказували на те, що
після запровадження спрощених закупівель збільшився час між
виникненням потреби та її задоволенням порівняно з допороговими
закупівлями. Окрім цього, вони інколи зазначали, що спрощені закупівлі за
тривалістю можуть наближатися до відкритих торгів. На думку окремих
респондентів, це нівелює саму ідею спрощених закупівель як «більш простих і
швидких».

Середня тривалість у календарних днях

Спрощені закупівлі
Відкриті торги

24,7
41,5

Необхідно врахувати, що ми представляємо усереднені значення. Тобто в
окремих замовників тривалість спрощених закупівель могла бути як більшою, так і меншою. Наприклад, тривалість двох найшвидших спрощених

Проведення спрощеної закупівлі займає майже такий термін, як проведення конкурентних процедур (трішки менше) 33.

33.ііЦитата одного з респондентів (замовників) з онлайн-опитування

34.ііЦитата одного з респондентів (замовників) з онлайн-опитування
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закупівель становила 8,4 календарних днів 35 . У межах першої одне комунальне підприємство закупило послуги з транспортування побутового
сміття 36, а в другій інше комунальне підприємство закупило послуги з проведення обстеження техніко-експлуатаційного стану медичного обладнання
та техніки 37.

Тривалість спрощених Частка спрощених закупівель
закупівель у календарних
днях, діапазони Кількість спрощених закупівель

При цьому найдовшою спрощеною закупівлею виявилася закупівля
електричної енергії Закарпатським обласним лабораторним центром
38. Вона тривала 118,5 календарМіністерства охорони здоров’я Україниіііі
них днів, 103 з яких — підписання договору (що порушує вимогу Закону
про необхідність підписати договір протягом 20 днів).

10

Отримані нами дані свідчать, що до 25 днів включно тривала лише половина
від усіх спрощених закупівель (52 %). Інші закупівлі дійсно могли наближатися
за тривалістю до відкритих торгів. Наприклад, більше ніж 30 днів тривала
майже кожна четверта спрощена закупівля (24 %).

15

0,1

%

53

6,2

%

3 438

19,1

20

%

10 576

Діапазони на прикладі:
џ
џ

10 варто читати як «10 включно»;

26,4

25

%

14 586

15 варто читати як «від 10 (не включно) і до 15 включно».

24,5

30

Висновок: спрощені закупівлі проводилися в середньому на 17 днів
швидше, ніж відкриті торги.
Проблема довгої тривалості спрощених закупівель дійсно можлива.
Приблизно кожна четверта спрощена закупівля тривала понад 30
днів.

35

Понад 35
35.Обидві
іі
закупівлі мали лише одного учасника. Якщо проаналізувати спрощені закупівлі з двома і більше учасниками, то
найшвидшим терміном буде 10,1 днів
іі
36.UA-2020-07-29-006265-c
37.UA-2020-08-12-002843-b
іі
38.UA-2020-04-29-000322-c
іі

45

%

13 527

13,6
7 508

10,1
5 563

%

%

Тривалість періоду Частка закупівель
роз’яснень у робочих
днях, діапазони Кількість закупівель

Тривалість окремих етапів спрощених закупівель
Оскільки окремі респонденти вказали на необхідність зробити спрощені
закупівлі більш швидкими, ми вирішили проаналізувати тривалість їх окремих етапів і з’ясувати, де саме закупівлі «затягуються». Також це допомогло
зрозуміти, чи не порушують замовники встановлені Законом строки.

33,6

3

Етап роз’яснень. Відповідно до Закону тривалість періоду роз’яснень не
може бути менша ніж три робочі дні. Визначити менший строк Prozorro не
дозволить. Рівно три робочі дні цей період тривав лише в третині всіх
закупівель. У більшості (60 %) з них етап роз’яснень охопив чотири робочі
дні. Одним з пояснень цього може бути те, що Prozorro адаптувало строки
39
проведення закупівель до Цивільного кодексу Україниіііі
. І тепер перебіг
строку починається з наступного дня після настання певної події (наприклад,
публікації оголошення про спрощену закупівлю).

60,4

4

5

3,8

1,3

7

0,5

%

279

Діапазони на прикладі:
џ
џ

%

%

712

Загалом замовники намагалися встановлювати мінімально допустимі строки
для надання роз’яснень.

3 варто читати як «до 3 включно»;

8

4 варто читати як «від 3 (не включно) і до 4 включно».
Понад 8

39.ііbit.ly/2IBwIIh
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%

33 377

2 072

6

%

18 576

0,2

%

119

0,2
116

%

Очікування подання пропозицій. Майже в усіх спрощених
закупівлях замовники не чекали довго й протягом одного дня
розпочинали етап подання пропозицій після того, як
завершився етап роз’яснень. Проте інколи замовники
додавали ще декілька робочих днів «перерви». Можливо,
цей період вони закладали ще на етапі планування закупівлі
як дні, на які треба буде збільшувати етап роз’яснень у разі
внесення змін до оголошення. Такий один або декілька днів
«перерви» мала кожна десята спрощена закупівля.

Кількість робочих днів між Частка закупівель
етапами роз’яснень і подання
пропозицій, діапазони Кількість закупівель

90,5

0

8,1

1

2

1,0

%

0,3

%

157

4

5

Понад 5

47

%

4 489

536

3

%

50 007

0,1

%

35

0,03

%

18

0,02
9

%

Подання пропозицій. В 11 випадках період подання пропозицій
тривав лише один робочий день. При цьому в усіх з них етап
роз’яснень охопив чотири робочі дні (разом — п’ять днів). Період
роз’яснень і період подання пропозицій, якщо спиратися на
офіційне роз’яснення Мінекономрозвитку 40і, повинні разом
тривати щонайменше шість робочих днів 41.

Тривалість періоду
подання пропозицій
у робочих днях, діапазони

Суперечливе питання, чи вважати ці випадки порушенням,
оскільки Закон можна тлумачити по-різному. Наприклад,
замовники мають різні варіанти того, як правильно рахувати цей
сумарний період: три робочі дні на роз’яснення і три робочі дні на
подання пропозицій, або три і два робочі дні відповідно, або три і
п’ять робочих днів відповідно тощо.

1

Частка закупівель
Кількість закупівель

0,02

%

11

18,3

2

Проте Prozorro дозволяло (або дозволяє) вкласти цей період у
п’ять робочих днів, тоді як Мінекономрозвитку у своїх роз’ясненнях вказує на шість робочих днів.

3

Зверніть увагу, що замовники більш варіативно встановлювали
тривалість етапу подання пропозицій, якщо порівнювати з
етапом роз’яснень. Одним з можливих пояснень цього може
бути розпливчатість і двозначність тлумачення вимог Закону
до тривалості цього етапу.

4

46,5

Понад 6
40.bit.ly/2IwCNWi
іі
41.П.
іі 2 ч. 1 ст. 10 Закону

48

%

7 130

12,3

5

6

%

25 693

12,9

У 65 % усіх закупівель учасники мали до трьох робочих днів
включно для подання пропозицій.

%

10 134

6 789

6,1

%

3 394

3,8

%

2 100

%

Очікування аукціону в більшості випадків було мінімальним. У майже 60 %
закупівель аукціон або був відсутній (через наявність лише одного учасника),
або призначався відразу після завершення етапу подання пропозицій. Ще
в 40 % випадків замовники чекали один робочий день. І лише зрідка два
робочі дні.

Тривалість аукціону
у хвилинах,
діапазони

Кількість закупівель

50,4

0

Кількість робочих днів між Частка закупівель
етапом подання пропозицій і
початком аукціону, діапазони Кількість закупівель

59,0

0

23,3

22

%

1

%

25

22 490

0,3

0,4

%

247

30

6 611

161

35

Аукціон. У половині випадків аукціону не було (тривалість 0 хвилин на
інфографіці). Майже кожен четвертий аукціон тривав від 21 до 22 хвилин
(23 %). Майже 42 % аукціонів тривали від 21 до 35 хвилин.

40

Проте в деяких випадках вони тривали більше ніж чотири години (110
аукціонів).
Понад 40
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12,0

%

%

27 821

32 600

40,7

2

Частка закупівель

6,1

%

3 356

3,1

%

1 732

4,7

%

2 603

%

Тривалість періоду
кваліфікації у робочих
днях, діапазони

Очікування етапу визначення переможця. Етап визначення переможця розпочинався майже завжди відразу після
завершення аукціону: від 0 до 5 хвилин у 98 % випадків.
Окрему інфографіку щодо нього ми не надаємо.

Частка закупівель
Кількість закупівель

44,5

1

20,7

2

Розгляд пропозицій. Кваліфікація учасників відповідно до
Закону повинна тривати не більше ніж п’ять робочих днів.
Незалежно від кількості учасників у 94 % випадків увесь етап
розгляду пропозицій тривав до п’яти робочих днів включно.

13,6
7 511

9,8
4

5

10

Понад 10

50

%

11 426

3

Якщо проаналізувати спрощені закупівлі лише з одним учасником, то в 99 % випадках учасники також встигали
розглянути пропозиції до п’яти робочих днів включно. Відповідно до нових підходів до вирахування тривалості етапів
(узгоджених з Цивільним кодексом України) порушенням
можна вважати 185 випадків розгляду пропозицій учасників, які тривали сім робочих днів і більше.
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5 387
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Тривалість періоду
підписання договору в
календарних днях, діапазони

Підписання договору. Попри те, що відповідно до роз’яснення 42 Мінекономрозвитку замовники можуть підписувати
договір відразу після визначення переможця, більшість
чекала ще декілька днів. Протягом одного дня після визначення переможця договір підписали лише в 169 закупівлях.
У половині випадків (50,5 %) замовники чекали до 10 днів
(не включно). Інша половина навпаки — від 10 днів і більше.
Можливо, така ситуація зумовлена вимогою Закону укласти договір про закупівлю не раніше ніж через 10 днів з дня
визначення переможця для забезпечення можливості оскарження (навіть з урахуванням того, що оскарження в спрощених закупівлях неможливе).

1

2

Частка закупівель
Кількість закупівель

0,9

%
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4,6

%
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17,5
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%

9 642

27,6
9,99

Ще в 450 закупівлях замовники порушили Закон і підписали договір пізніше ніж через 21 день.

34,0

15

Понад 21
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Календарні дні

0,2 (5 год)
Очікування

0,6 (14 год)
Очікування

0,01 (14 хв)
Очікування

9,9
Підписання договору

24,7
Середня
тривалість
спрощених
закупівель

5,4
Етап
роз’яснень

5,2
Етап
подання
пропозицій

0,01 (14 хв)
Аукціон

0,7 (17 год)
Публікація
договору

3,4
Етап
розгляду
пропозицій

Робочі дні
0,1 (4 год)
Очікування

0,4 (10 год)
Очікування

0,01 (14 хв)
Очікування

6,8
Підписання договору

17,0
3,8
Середня
Етап
тривалість роз’яснень
спрощених
закупівель

3,6
Етап
подання
пропозицій

0,01 (14 хв)
Аукціон

0,5 (12 год)
Публікація
договору

2,3
Етап
розгляду
пропозицій

Загальна тривалість закупівель. Загалом спрощені закупівлі тривали в
середньому 2,5 тижні в робочих днях. У календарних днях — 3,5 тижні.

Висновок: у більшості випадків замовники намагалися максимально
скорочувати етапи спрощеної закупівлі. При цьому найбільше часу
пішло на підписання договору (у середньому 10 календарних днів).

Найбільше часу в спрощеній закупівлі зайняло очікування підписання
договору — майже 10 днів. Це підтверджує думку частини замовників, які
взяли участь у нашому опитуванні, що цей етап варто скоротити, щоб договір
можна було підписувати відразу після публікації повідомлення про намір
підписати договір.

Коли окремі замовники стверджують, що спрощена закупівля є
недостатньо швидкою, частково цю ситуацію можна пояснити
вихідними днями, які в середньому збільшують усю закупівлю на сім
днів. Окрім цього, особливості вирахування строків (відповідно до
Цивільного кодексу України) інколи можуть продовжувати етапи
спрощеної закупівлі на один робочий день.

На другому місці за тривалістю етапи роз’яснень і подання пропозицій. Це
також корелюється з побажанням окремих замовників в опитуванні
скоротити й ці етапи.

Випадки проведення спрощених закупівель за 8—9 днів можливі,
хоч і дуже рідкісні.

52

Відкриті торги

Спрощені закупівлі

65 %

24 %

Успішні лоти

100 %

51 %

Неуспішні лоти (недостатня кількість учасників)

39 %

100 %

Оголошені лоти

Неуспішні спрощені закупівлі через
недостатню кількість учасників

Окремі замовники стверджували, що на спрощені закупівлі приходить мало
учасників через низьку очікувану вартість. Перевіривши цю гіпотезу, ми
з’ясували, що таке пояснення скоріш за все близьке до правди.

Під час інтерв’ю та опитування окремі замовники згадували проблему
невеликої кількості учасників у спрощених закупівлях.

Більше ніж половина всіх неуспішних закупівель через відсутність учасників
припадає на лоти з очікуваною вартістю до 50 тис. грн. Одним з пояснень
може бути те, що низька очікувана вартість і ті проблеми, які бізнес називав
під час опитування, дійсно суттєво зменшують інтерес учасників до цього
сегменту спрощених закупівель.

Хоча неуспішних лотів через недостатню кількість учасників у спрощених
закупівлях було менше, ніж у відкритих торгах, ця проблема траплялася в
кожному четвертому оголошеному лоті 43. Окрім цього, щонайменше один
раз недостатню кількість учасників у спрощеній закупівлі мав кожен другий
замовник (50,6 %, або 5 235) 44.

В окремих випадках мова може йти про багатолотову закупівлю, де окремі
лоти мають очікувану вартість менше ніж 50 тис. грн, проте вся закупівля
відповідає встановленим порогам. Проте ми виявили, що багатолотових
спрощених закупівель серед усіх неуспішних спрощених було не так багато
(1 958, або 9,5 %), щоб пояснити таку концентрацію неуспішних лотів у цьому
ціновому діапазоні.

На основі цих же даних можна стверджувати, що вірогідність успішного
проведення спрощених закупівель дещо більша порівняно з відкритими
торгами.

Діапазони на прикладі:
43.ііНедостатньою кількістю учасників для спрощеної закупівлі є 0 учасників. Для відкритих торгів — 0 та 1 учасник
44.ііЗ цією проблемою за аналогічний період стикалися 71,4 % усіх замовників відкритих торгів
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џ

10 000 варто читати як «до 10 000 включно»;

џ

49 999,99 варто читати як «від 10 000 (не включно) до 49 999,99 включно».

Частка неуспішних закупівель (відсутність учасників)
залежно від діапазону очікуваної вартості

Частка неуспішних спрощених закупівель (відсутність
учасників) серед усіх оголошених у цьому діапазоні

Очікувана вартість,
діапазони Оголошені спрощені закупівлі

Відкриті торги Очікувана вартість, Спрощені закупівлі
діапазони
10 000

10,4 %
18,2 %

27,8 %

100 000

13,1 %

199 999,99

26,3

49 999,99

20,6 %

500 000
1 000 000

9,1 %
5,2 %
4,1 %
0,6 %

16,9 %

21,4

1,9 %

2 000 000

1,4 %

5 000 000

0,1 %

10 000 000

0,005 %

Понад 10 000 000

%

19 827

4,6 %

199 999,99

500 000

1 000 000
0,9 %

%

20 833

100 000
25,8 %

17,7

%

19 723

15,4

%

6 107

11,6

%

3 425

0,0 %

У діапазоні до 50 тис. грн сконцентрована не лише найбільша кількість
неуспішних спрощених закупівель (через відсутність учасників). Загалом що
меншою була очікувана вартість, то більшою була вірогідність відсутності
учасників.

2 000 000

5 000 000

13,1

%

2 170

12,3

%

220

Діапазони на прикладі:
џ

10 000 варто читати як «до 10 000 включно»;

џ

49 999,99 варто читати як «від 10 000 (не включно) і до 49 999,99 включно».

10 000 000

54

%

12 608

26,7 %

49 999,99

12,6 %

45,3

10 000

33,3
3

%

Цікаво, що спрощені закупівлі і відкриті торги мають спільні риси також у тому,
у яких кодах CPV неуспішні закупівлі зосереджені найбільше (частка від
загальної кількості). До таких кодів для обох видів закупівель належать
насамперед:
џ

того ж 66 % усіх постачальників у спрощених закупівлях уклали щонайменше
один договір саме внаслідок спрощеної закупівлі з одним учасником.
Очікувана
вартість

џ

44000000-0 Конструкції та конструкційні матеріали;

џ

33000000-0 Медичне обладнання та фармацевтична продукція;

џ

39000000-2 Меблі та побутова техніка;

џ

50000000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування.

41,2 %

100 %
13,1 млрд
грн

45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт;

Очікувана вартість
(успішні лоти)

Кількість
оголошених лотів
100 %
54 978

32 743

Кількість
замовників 45

Дані свідчать, що на спрощені закупівлі з меншою очікуваною вартістю приходить менше учасників і закупівля частіше стає неуспішною.
При цьому половина всіх таких неуспішних закупівель мала очікувану
вартість менше ніж 50 тис. грн. Тобто замовник повинен був натомість провести допорогову закупівлю чи укласти прямий договір або
здійснити закупівлю через е-каталоги.

100 %
10 339

7 967

Кількість
учасників 46

Спрощені закупівлі з одним учасником
100 %
24 718

Однією з особливостей спрощених закупівель порівняно з відкритими
торгами є те, що закупівля відбудеться навіть з одним учасником. У такому
випадку система пропустить етап аукціону й одразу ж перейде до етапу
розгляду пропозицій.
Спрощені закупівлі з одним учасником виявилися значно вагомішою
складовою спрощених закупівель, ніж ми очікували. Вони становили
половину як за очікуваною вартістю, так і за кількістю. Щонайменше одну
успішну закупівлю з одним учасником мали майже 3/4 усіх замовників. До

27 817

73,3 %
7 583

Кількість
учасників-переможців

46,8 %

Усі спрощені закупівлі

100 %
15 901

11 567

65,9 %
10 477

Частка спрощених закупівель з одним учасником
Спрощені закупівлі з одним учасником

45.ііЗамовники, які щонайменше один раз оголошували спрощену закупівлю
46.ііУчасники, які щонайменше один раз брали участь у спрощеній закупівлі
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50,6 %

Кількість замовників
(успішні лоти)

70,4 %

100 %
11 312

4,6 млрд грн

Кількість
успішних лотів

38,6 %

100 %
84 916

Висновок: вірогідність того, що на спрощену закупівлю не прийде
жоден учасник, є меншою порівняно з відкритими торгами. Імовірно,
не в останню чергу це пояснюється тим, що аукціон відбудеться навіть
з однією пропозицією.

50,1 %

100 %
9,2 млрд
грн

5,4 млрд грн

Важливо зрозуміти причини відсутності конкуренції в половині всіх
спрощених закупівель (де був лише один учасник). Успішні спрощені закупівлі
фактично перестають бути конкурентними, а натомість стають «ускладненими прямими договорами».

усіх їхніх успішних спрощених закупівель. Тобто вони не лише мали від 10
спрощених закупівель і більше, але й на їхні закупівлі системно приходив
лише один учасник.
Найбільше успішних спрощених закупівель з одним учасником мало вже
раніше згадане КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції
«Київбудреконструкція» — 730 47і. Загалом цей замовник мав 731 успішну
спрощену закупівлю робіт зі встановлення спортивних / ігрових майданчиків. При цьому другий за цим показником замовник 48 мав лише 322 такі закупівлі.

Окрім цього, в успішних спрощених закупівлях з одним учасником відсутній
етап аукціону. Тому договір з учасником підписують за тією ціною, яку він
запропонував як первинну пропозицію. Це може звести нанівець економічну
доцільність таких закупівель, оскільки витрати замовника на їх проведення
можуть бути незіставні з економією щонайменше через цей фактор. При
цьому варто врахувати, що окремі замовники можуть навіть дещо
завищувати очікувану вартість закупівлі, щоб зробити її більш економічно
вигідною для учасників і збільшити конкуренцію.

Майже в усіх спрощених закупівлях з одним учасником КП «Київбудреконструкція» переможцем стали три постачальники, кожен з яких є виробником спортивних / ігрових майданчиків (чи входить у групу компаній). Оголошення про проведення спрощеної закупівлі в усіх випадках були ідентичні,
а змінювалися лише технічні завдання залежно від типів спортивних чи
ігрових майданчиків.

Це може свідчити, наприклад, про те, що учасники незацікавлені в таких
закупівлях через потенційно низькі прибутки або попит на певному ринку
може суттєво переважати пропозицію.

Відповідно до оголошення про проведення спрощеної закупівлі учасники
повинні були надати понад 40 різноманітних документів, довідок та листів.
Фактично кваліфікаційні вимоги до учасників дублювали кваліфікаційні
вимоги статті 16 Закону (працівники, матеріально-технічна база, аналогічний
договір, фінансова спроможність тощо). При цьому предметом усіх цих
закупівель було встановлення спортивного / ігрового майданчика, що не є
складним будівництвом, яке вимагає наявності спеціальної техніки,
обладнання та висококваліфікованих працівників. На нашу думку, частина
таких вимог була надмірною (не тільки для спрощеної закупівлі, але й для
відкритих торгів). Можна припустити, що вони «відлякували» потенційних
учасників 49.

У найгіршому випадку така ситуація може свідчити, що окремі замовники
прописують вимоги в спосіб, щоб участь у закупівлі могли взяти лише «свої»
учасники. При цьому замовники можуть не лише не розглядати еквіваленти
товарів (у спрощених закупівлях Закон це дозволяє), але й передбачати інші
дискримінаційні умови.
Можна припустити, що скоріш за все змови не було в тих випадках, коли
спрощені закупівлі з одним учасником стали неуспішними. Тобто замовник з
якихось причин дискваліфікував учасника або ж скасував закупівлю через
брак фінансування. Такими були 14,8 % усіх спрощених закупівель з одним
учасником.
Також можна припустити, що спрощені закупівлі з одним учасником були
системними лише в 6 % замовників — тільки вони мали від 10 і більше таких
успішних закупівель. Очікувана вартість у них становила 2,6 млрд грн, або
28,3 % від усіх оголошених спрощених. Причому в середньому успішні
спрощені з одним учасником закупівлі становили для цих замовників 88 % від

47.ііПри цьому спрощені закупівлі становили 77 % від усіх закупівель КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції
«Київбудреконструкція» за цей період
48.ііКП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»
49.ііАналіз закупівель підготував Ярослав Пилипенко, фахівець з публічних закупівель програми інноваційних проєктів
Трансперенсі Інтернешнл Україна
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Код класифікатора
за другим знаком

Найбільша кількість успішних спрощених закупівель з одним
учасником була в Київській області (26,3 %). Тому малоймовірно, що таку ситуацію можна пояснити невеликою кількістю потенційних виконавців, хоча ризик все ще залишається.

Частка успішних спрощених закупівель з одним учасником
Кількість успішних спрощених закупівель

92

65 — Комунальні
послуги

За кодом класифікатора найбільше успішних спрощених закупівель з одним учасником було в закупівлях будівельних робіт
і ремонтів 50. Загалом кожна шоста успішна спрощена закупівля була саме закупівлею будівельних робіт і ремонтів з одним
учасником (16 %).

55 — Готельні та
ресторанні послуги

Можна припустити, що ця ситуація зумовлена невеликою кількістю учасників, які могли б виконати такі види робіт. Проте
за досліджуваний період лише в спрощених закупівлях 4 651
постачальник підписав договори на виконання робіт за цим
кодом. Загалом у закупівлях брали участь 7 143 підприємства.
У розрізі кодів класифікатора найбільша частка успішних
спрощених закупівель з одним учасником була в закупівлях
послуг.

12

84

92 — Послуги
у сфері відпочинку

81

98 — Інші громадські,
соціальні та особисті послуги

80

73 — Послуги

80

51.ііНауково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

57

%

189

%

250

50

50.іі45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт

%

221

%

%

Цікаво, що якби спрощені закупівлі з одним учасником автоматично
скасовувалися системою так само, як і відкриті торги з одним учасником,
загальна частка спрощених неуспішних через недостатню кількість учасників закупівель становила б 63 % (53,3 тис. лотів), а не 24 % 52.

Майже в половині (46,3 %) успішних лотів з одним учасником економія в
результаті становила до 500 грн.
Такі високі цінові пропозиції у спрощених закупівлях з одним учасником
(які дорівнюють або майже дорівнюють очікуваній вартості) бізнес міг пропонувати з різних причин. Це могло бути частиною стратегії перемоги в аукціоні, через невеликий досвід або і так невелику потенційну рентабельність.

Висновок: попри те, що спрощені закупівлі вважаються конкурентною закупівлею, де-факто вони такими є лише частково. Половина
від усіх коштів і лотів припадають на спрощені закупівлі, де аукціон
не відбувся.

Ще одне пояснення полягає в можливій змові між замовником й учасником. У такому випадку учасник наперед знав про відсутність конкурентів і
тому запропонував максимально можливу ціну або ціну, яка майже не відрізняється від очікуваної вартості.

У гіршому випадку наявність таких закупівель може свідчити про
змови між учасником і замовником.

5 182 лоти без економії потенційно можуть свідчити про змову й потребують
подальшої перевірки.

Економія у спрощених закупівлях
залежно від кількості учасників

Діапазони на прикладі:

Хоча показник економії у Prozorro є досить спірним, він добре демонструє
відмінності між успішними спрощеними закупівлями з одним і більше
учасниками.
Майже в кожному п’ятому (18,6 %) успішному лоті з одним учасником
економія в результаті була повністю відсутня. Економія від 0 % до 1 % —
майже в кожному другому (48,2 %). Відповідні відсотки для спрощених
закупівель з двома і більше учасниками становили 2,6 % та 9,1 %. Різниця
у сім і п’ять разів відповідно.

52.ііДив. частину «Неуспішні спрощені закупівлі» у Розділі 3
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џ

0 % варто читати як «0 %»;

џ

1 % варто читати як «від 0 % (не включно) і до 1 % включно».

Частка спрощених закупівель
з одним учасником

18,6 %

Економія,
діапазони

0%

29,6 %

1%
9,3 %
6,4 %
4,3 %
3,4 %
10,4 %

2,6 %
6,5 %

2%

3,2 %

3%

2,9 %

4%

2,6 %

5%

2,3 %

Це не свідчить напряму про наявність змов, проте варто взяти до уваги таку можливість щонайменше як потенційний корупційний ризик.

4,1 %
2,5 %

Запровадження спрощених закупівель дало бізнесу можливості для
участі в більшій кількості аукціонів. Проте можна припустити, що проведення принаймні частини з них в актуальному форматі навряд чи є
економічно виправданим. Це не означає, що необхідно повернутися
до практики підписання прямих договорів. Проте варто зосередитися на максимізації економічного ефекту від наявних спрощених закупівель.

11,8 %

10 %

6,3 %

Висновок: успішні лоти з одним учасником мають значно меншу
економію порівняно з рештою спрощених закупівель. Майже в половині з них економії не було або вона становила лише 1 % від очікуваної
вартості.

Частка спрощених закупівель
з двома і більше учасниками

15 %

11,0 %

20 %

10,9 %

Швидкість виконання договорів
Під час одного з інтерв’ю учасник зазначив, що перевагою спрощених
закупівель є не лише менші строки на їх проведення, але й можливість
швидко виконати договір. Ми вирішили перевірити цю гіпотезу й відібрали
8 827 53і уже виконаних спрощених закупівель і відкритих торгів, оголошених з 20 квітня по 20 вересня 2020 року.

9,5 %

25 %

1,6 %

30 %

1,1 %

35 %

0,7 %

40 %

5,0 %

0,5 %

45 %

4,3 %

0,3 %

50 %

0,8 %

Понад 50 %

7,8 %
6,6 %

Загальна динаміка виконання договорів у спрощених закупівлях і відкритих
торгах у днях майже не відрізнялася (кореляція між ними була сильною і
становила 0,9277). Проте ми виявили і незначні відмінності. У перші 15 днів
після підписання договору замовники відзвітували про виконання договору у
25,6 % усіх спрощених закупівель. Для відкритих торгів цей показник
становив 16,5 %.

3,1 %
9,6 %

53.ііДо цієї вибірки ввійшли 12 % спрощених закупівель та 7 % відкритих торгів (від усіх успішно завершених за досліджуваний період)
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Частка спрощених закупівель

Частка відкритих торгів
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Кількість днів між підписанням договору та публікацією звіту про його виконання, діапазони

Необхідно врахувати, що замовники можуть звітувати про виконання
договору пізніше, ніж фактично виконали його (наприклад, відкладати
звітування до завершення терміну дії договору).

џ

Діапазони на прикладі:
џ

1 варто читати як «до 1 включно»;

џ

5 варто читати як «від 1 (не включно) і до 5 включно».

продукти харчування (15000000-8);

џ

транспортне обладнання (34000000-7);

џ

лабораторне та інше обладнання (38000000-5);

џ

ділові послуги (79000000-4).
Висновок: у спрощених закупівлях замовники й учасники дійсно дещо
швидше виконують договори порівняно з відкритими торгами, хоча
значної різниці виявити не вдалося. Можливо, це зумовлено меншими
обсягами закупівель.

У розрізі кодів CPV загальна тенденція зберігається. Водночас щонайменше
в чотирьох з них період звітування в спрощених закупівлях дорівнює чи
переважає аналогічний період для відкритих торгів. Мова про:
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Дискваліфікація учасників

Спрощені закупівлі
Відкриті торги

Досліджувати дискваліфікації непросто, оскільки кожен випадок необхідно
розглядати окремо. Замовник може законно відхилити десять учасників або
лише одного, але з порушенням. Враховуючи це обмеження, ми вирішили
кількісно дослідити дискваліфікації в спрощених закупівлях.

0,32

Особливістю спрощених закупівель є те, що недоброчесні замовники дефакто можуть неправомірно дискваліфікувати учасників і здійснювати інші
порушення з мінімальним ризиком бути покараними. Гіпотеза полягає в тому,
що якщо цією можливістю користуються, дискваліфікації у спрощених
закупівлях повинні траплятися частіше, ніж у відкритих торгах.

Можна стверджувати, що дискваліфікації в спрощених закупівлях
справді трапляються частіше порівняно з відкритими торгами. Проте
такий результат є обґрунтованим за умови, що аналізуються закупівлі
замовників, які системно проводять й успішно завершують спрощені
закупівлі (від двох учасників) і відкриті торги.

Ми вирішили, що отримаємо більш точні дані, якщо обмежимо вибірку:
замовниками, які мали щонайменше 10 успішних спрощених закупівель /
відкритих торгів (досвідчені замовники);

џ

успішними спрощеними закупівлями з двома і більше учасниками.

0,45

Висновок: відповідь на питання про поширеність дискваліфікацій
учасників у спрощених закупівлях значною мірою залежить від
методики обрахунку.

На один лот успішної спрощеної закупівлі в нашій вибірці припадало 0,23
дискваліфікації. Для успішних відкритих торгів за аналогічний період цей
показник становив 0,34.

џ

Дискваліфікації
на один лот

Важливо зазначити, що на основі цих даних ми не можемо робити
висновки про правомірність таких дискваліфікацій.

За таких умов показник для відкритих торгів залишився майже незмінним
(0,32), проте значно зріс результат для спрощених закупівель — 0,45. Тобто
майже в кожній другій закупівлі була дискваліфікація.
Попередній показник (0,23), вірогідно, спотворений через велику кількість
успішних спрощених закупівель з одним учасником.
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ВИСНОВКИ:
коротка версія

І замовники, і учасники найчастіше зазначали, що здебільшого задоволені своїм досвідом у спрощених закупівлях. Проте рівень задоволеності бізнесу виявився меншим.
Замовники насамперед хотіли б чітко розуміти вимоги Закону до строків спрощеної закупівлі, проводити спрощені закупівлі в більш стислі
терміни, підняти нижній поріг очікуваної вартості та посилити власну
захищеність від недоброчесних постачальників. Бізнес у першу чергу
хотів би мати можливість захистити свої права й змусити замовників
дотримуватися Закону, а також пришвидшити й полегшити свою підготовку до участі в спрощених закупівлях.
Наявні механізми захисту прав учасників навряд чи є ефективними. А з
огляду на те, скільки спрощених закупівель оголошується в Prozorro,
досвід бізнесу з цим видом закупівель може мати важливий вплив на їх
сприйняття Prozorro загалом. Окремі замовники скоюють порушення
(зокрема, не дотримуються строків). Проте стимулювати їх проводити
етапи спрощеної закупівлі вчасно, як і дотримуватися інших вимог
Закону, без запровадження дієвих форм контролю і впливу скоріше за
все не вийде.
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ВИСНОВКИ:

Задоволеність спрощеними закупівлями

розгорнута версія

Замовники більш задоволені спрощеними закупівлями, ніж учасники (63 %
проти 50 %). І навпаки: представники бізнесу значно частіше вказують на
свою незадоволеність (39 % проти 20 %).

Частка спрощених закупівель у Prozorro

Економічний ефект від спрощених закупівель

Спрощені закупівлі становили половину всіх конкурентних закупівель за
кількістю, а їх удосконалення може вплинути на значну кількість як
замовників (щонайменше 78 %), так і бізнесу (щонайменше 60 %). За
оптимістичного сценарію це матиме значний позитивний ефект на конкуренцію, швидкість проведення закупівель і загалом довіру до Prozorro.

Половина опитаних замовників погодилася, що економія в спрощених закупівлях зіставна з витратами на їх проведення. 33 % не погодилися з цим
твердженням.
На практиці ситуація виявилася такою ж неоднозначною. У третині всіх успішних лотів (35 %) економія становила до 1 000 грн. Ще в третині (33 %) —
від 50 000 грн і більше.

Водночас таке вдосконалення, імовірно, матиме менший ефект на економію коштів порівняно з відкритими торгами, оскільки спрощені закупівлі
відбуваються на незначні суми (6 % від очікуваної вартості конкурентних
закупівель).

Попри те, що спрощені закупівлі вважаються конкурентною закупівлею, дефакто вони такими є лише частково. Половина всіх коштів і лотів припадає
на спрощені закупівлі з одним учасником, де аукціон не відбувся. Такі лоти
мають значно меншу економію — майже в половині випадків економії або не
було, або вона становила лише 1 % від очікуваної вартості.

Очікувана вартість
Наявність спрощених закупівель на суми менше ніж 50 тис. грн створює
низку проблем. Зокрема, бізнес менш зацікавлений в участі в таких
закупівлях (2,82 учасника на один лот порівняно з 3,12 в інших спрощених
закупівлях). Багато спрощених закупівель до 50 тис. грн стають неуспішними,
а замовники змушені оголошувати їх повторно, що затягує час для
задоволення потреби.

Проведення принаймні частини спрощених закупівель у теперішньому
форматі навряд чи є економічно виправданим.

Неуспішні закупівлі

Досвід замовників і бізнесу в спрощених закупівлях

Частка неуспішних спрощених закупівель менша порівняно з відкритими
торгами.

Більшість як замовників, так і бізнесу має поки що незначний досвід
проведення та участі в спрощених закупівлях (≈90 % мали до 10 спрощених
закупівель). В окремих випадках це значно впливає на результати аналізу,
тому подібне дослідження варто повторити через певний час.

Що менша очікувана вартість закупівлі, то частіше вона стає неуспішною.
При цьому половина всіх таких закупівель мала очікувану вартість менше ніж
50 тис. грн, тобто замовник принаймні в частині з них взагалі не повинен був
проводити цю закупівлю як спрощену.
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Недостатня законодавча регламентованість
спрощених закупівель

не виявили. Можливо, це зумовлено меншими сумами і, відповідно, меншими
обсягами закупівель.

Представники бізнесу більше схильні вважати, що Закон має «білі плями», ніж
замовники (47 % проти 29 %).

Дискваліфікація учасників
Досвідчені замовники частіше дискваліфікували учасників у спрощених
закупівлях, ніж у відкритих торгах (0,45 та 0,32 дискваліфікації на лот
відповідно).

Замовники найчастіше скаржаться на неточності в Законі, нерозуміння
вимог до строків проведення спрощених закупівель і їх затягування.
Учасники здебільшого вказують на неможливість оскарження спрощених
закупівель, змови, дискримінацію та надмірні вимоги.

Оскарження спрощених закупівель

Строки в спрощених закупівлях

Хоч і не одностайно, але здебільшого бізнес підтримує запровадження
оскарження спрощених закупівель (65 % — «за»). При цьому лише 21 %
готовий був би безповоротно сплачувати певну суму за таку можливість. Ця
сума скоріше за все становила б 1 % від очікуваної вартості предмета
закупівлі.

Приблизно половина опитаних замовників (48 %) не підтримала ідею
перегляду строків. Водночас дещо більше третини (35 %), навпаки, хотіла б
їх скоротити.
Найбільше замовників, які підтримують перегляд строків, вважають, що
потрібно скоротити строки на уточнення інформації, подання пропозицій та
укладання договору.

Якщо оскарження буде запроваджено, це, імовірно, матиме позитивний
вплив не так на економію коштів, як на сприйняття учасниками справедливості в спрощених закупівлях. Оскільки частина з них погано розрізняє
різні види / процедури закупівель, а спрощені оголошують порівняно часто,
запровадження оскарження може позитивно вплинути на їхню задоволеність
Prozorro загалом.

У середньому спрощені закупівлі проводилися на 17 днів швидше, ніж
відкриті торги. Проте проблема затягування дійсно є: приблизно кожна
четверта спрощена закупівля тривала понад 30 днів.

Варто також враховувати, що якщо буде вирішено запровадити будь-який з
видів контролю спрощених закупівель (моніторинги або розгляд скарг), це
навряд чи значною мірою збільшить контроль за діями «виключно допорогових замовників». Спрощені закупівлі щонайменше один раз проводили лише 10,3 % з них.

Час на підготовку до спрощених закупівель
Більшість учасників витрачає на підготовку стільки ж часу, як і у відкритих
торгах, або навіть більше (52 %). Одним з пояснень цього може бути те, що
окремі замовники дійсно вимагають занадто багато документів.

Швидкість виконання договорів
У спрощених закупівлях замовники й учасники дійсно дещо швидше виконують договори порівняно з відкритими торгами, хоча значної різниці ми
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ДОДАТОК 1.
Окремі суперечності в Законі та його реалізації в Prozorro,
що стосуються проведення спрощених закупівель

Якщо ж рахувати п’ять робочих днів для етапу подання пропозицій, починаючи з дня оприлюднення оголошення про закупівлю, то його тривалість може дорівнювати двом робочим дням, оскільки інші щонайменше
три робочі дні відповідно до пункту 8 частини 3 статті 14 необхідно виділити
для етапу уточнення інформації:

1. Розкриття тендерних пропозицій
Частина 10 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

...період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів).
Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 цього Закону.
У такому випадку сумарна тривалість етапу уточнення інформації та етапу
подання пропозицій п’ять робочих днів. Водночас відповідно до пункту 2
частини 1 статті 10 «Оприлюднення інформації про закупівлю»:

Стаття 28 називається «Розкриття тендерних пропозицій / пропозицій» та є
частиною Розділу IV «Відкриті торги».

Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні
майданчики оприлюднює… оголошення про проведення спрощеної
закупівлі та проєкт договору про закупівлю — не пізніше ніж за шість
робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій.

При цьому слово «пропозиції» (а не «тендерні пропозиції»), яке відсилає до
спрощених закупівель, трапляється в усіх чотирьох частинах цієї статті (окрім
абзацу 3 частини 1), а не лише в першому та другому абзацах першої частини.

2. Строк для подання пропозицій
Пункт 9 частини 3 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

3. Заборона вимагати документи в паперовому вигляді
Частина 8 статті 12 «Електронна система закупівель»:

...строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель.

Подання інформації під час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Замовникам забороняється вимагати від
учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під
час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі.

Відповідно до частини 2 статті 14 етап подання пропозицій учасниками
відбувається після завершення етапу уточнення інформації. Відповідно, його
тривалість не можна відраховувати з дня оприлюднення оголошення про
закупівлю.
65

Ця заборона також частково дублюється в частині 5 статті 22 «Тендерна
документація». Проте вона стосується лише тендерної документації, але не
оголошення та вимог до предмета спрощеної закупівлі:

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимоги до
предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Замовникам забороняється вимагати від учасників засвідчувати
документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо
такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного
документа через електронну систему закупівель із накладанням
кваліфікованого електронного підпису.

Таким чином, в одній частині Закон забороняє дискримінувати учасників, а в
іншій дозволяє передбачити у вимогах до предмета закупівлі окремий вид
дискримінації.

5. Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції
Відповідно до абзацу 2 частини 11 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

Можливо, саме таке формулювання змушує окремих замовників вимагати
від переможця надати документи в паперовому вигляді 54.

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен
перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного
аукціону.

4. Заборона дискримінації учасників
Відповідно до абзацу 2 частини 4 статті 14 «Спрощені закупівлі» замовник
сам за власним бажанням може визначати, чи розглядатиме він товариеквіваленти:

При цьому відповідно до частини 10 статті 29 «Розгляд та оцінка тендерних
пропозицій / пропозицій», положення якої застосовні також і до спрощених
закупівель:

У вимогах до предмета закупівлі, що містять 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.

Строк розгляду тендерної пропозиції / пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.

При цьому в частині 5 цієї ж статті сказано:

Якщо замовник визначив переможцем першого учасника з декількох, то
обидві норми є рівнозначними. Проте якщо замовник відхилив пропозицію
першого учасника й почав розгляд другого (а також усіх наступних), обидві
статті вимагатимуть дотримання різних строків.

54.ііДив. останній абзац Додатку № 2 до оголошення про закупівлю UA-2020-09-30-001182-a
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Якщо керуватися частиною 10 статті 29, то замовник матиме п’ять робочих
днів на розгляд кожної з найбільш економічно вигідних пропозицій окремо.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 32 «Відміна тендеру чи визнання
тендеру таким, що не відбувся» у відкритих торгах замовник має право:

Відповідно до абзацу 2 частини 11 статті 14 розгляд другого учасника,
пропозиція якого визнана наступною найбільш економічно вигідною, повинен відбутися також упродовж п’яти робочих днів саме з дня завершення
електронного аукціону. Відповідно, на першого учасника замовник уже не
може витратити також п’ять робочих днів.

...визнати тендер таким, що не відбувся, у разі… скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг.

Окрім цього, у межах спрощених закупівель відповідно до абзацу 4 частини
19 статті 14 «Спрощені закупівлі» автоматично публікується «повідомлення
про відміну», а в межах відкритих торгів відповідно до абзацу 2 частини
7 статті 32 «Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся»
автоматично публікується «інформація про відміну».

6. Мінімальний строк для підписання договору
Законом не передбачена можливість оскарження спрощених закупівель.
Водночас відповідно до частини 5 статті 33 «Рішення про намір укласти договір про закупівлю», яка застосовується також і до спрощених закупівель:

8. Суб’єкти звернення за роз’ясненням
Відповідно до частини 7 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів
з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення
про намір укласти договір про закупівлю.

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають
право звернутися до замовника через електронну систему закупівель
за роз’ясненням щодо інформації…

Окрім цього, у своєму роз’ясненні 55і Мінекономрозвитку стверджує, що
замовники можуть підписувати договір відразу після публікації повідомлення
про намір підписати договір.

Відповідно до пункту 37 частини 1 статті 1 «Визначення основних термінів»:

7. Уніфікація використання термінології

Учасник процедури закупівлі / спрощеної закупівлі (далі — учасник) —
фізична особа, фізична особа — підприємець чи юридична особа —
резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка
подала тендерну пропозицію / пропозицію...

Відповідно до пункту 3 частини 17 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі... скорочення видатків
на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Таким чином, уточнювати інформацію у спрощених закупівлях можуть лише
ті особи, які подали пропозицію. При цьому подання пропозицій можливе
лише після завершення етапу роз’яснень.

55.ііbit.ly/2IwCNWi
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При цьому відповідно до частини 1 статті 24 «Надання роз’яснень щодо
тендерної документації та внесення змін до неї» аналогічна норма для
відкритих торгів дозволяє звертатися за роз’ясненням усім фізичним і
юридичним особам незалежно від того, чи подали вони тендерну
пропозицію.

у випадку внесення змін до оголошення про спрощену закупівлю, але не
у випадку внесення змін до вимог до предмета закупівлі.

У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в
електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

9. Зобов’язання надати роз’яснення
Відповідно до абзацу 3 частини 7 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

Окрім цього, законодавцю варто чітко визначити в Законі, що вимоги до
предмета закупівлі й оголошення про проведення спрощеної закупівлі є
двома різними об’єктами. Або навпаки, чітко визначити, що вимоги є
частиною оголошення.

Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної
закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель,
та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі.

11. Продовження строку подання пропозицій
Відповідно до абзацу 4 частини 7 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

Частка «або» у формулюванні цього абзацу фактично визначає, що замовник
може не надавати роз’яснення на звернення учасників, а натомість лише
внести зміни. При цьому, судячи з формулювання цієї норми, замовник
виконає вимогу Закону, внісши будь-яку зміну.

У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в
електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

Окрім цього, система Prozorro блокуватиме можливість замовника опублікувати укладений договір за умови наявності в закупівлі щонайменше однієї вимоги з певним статусом («claim»). Проте Законом це не передбачено.

На нашу думку, ця норма не є до кінця продуманою, а користь від
продовження строку для подання пропозицій у разі внесення змін до
оголошення — сумнівною. Етап подання пропозицій починається не
одночасно з етапом роз'яснень, як у відкритих торгах, а після нього. Тобто не
може бути ситуацій, коли учасник подав свою пропозицію, а замовник уже
після цього вніс зміни до оголошення.

10. Продовження строку в разі внесення змін
Відповідно до абзацу 5 частини 7 статті 14 «Спрощені закупівлі» замовник
може внести зміни як до оголошення про проведення спрощеної закупівлі,
так і до вимог до предмета закупівлі.

Можливо, цю норму помилково перенесли в спрощені закупівлі з відкритих
торгів, не врахувавши, що етапи роз’яснень і подання пропозицій у
спрощених закупівлях починаються не одночасно, а послідовно.

При цьому відповідно до абзацу 4 частини 7 цієї ж статті замовник повинен
продовжити строк подання пропозицій не менше ніж на два робочі дні лише
68

12. Кінцевий строк внесення змін
Відповідно до абзацу 5 частини 7 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про
проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до
початку строку подання пропозицій...

Закон не встановлює вимогу, що етап подання пропозицій повинен починатися відразу
після закінчення етапу роз’яснень. Тому ця функція в Prozorro так і реалізована: замовник на власний розсуд може встановити необмежену кількість днів «перерви» між етапами роз’яснень і подання пропозицій. Наприклад, у нашій вибірці ця «перерва» тривала
від одного дня і більше в 755 спрощених закупівлях. При цьому в ці дні «перерви» замовник на практиці вже не може вносити зміни до оголошення і вимог до предмета закупівлі,
як того вимагає Закон. Тому більш логічно було б обмежити право замовника вносити
зміни не початком строку подання пропозицій, а кінцем етапу роз’яснень.

13. Ініціатор внесення змін до оголошення
Відповідно до абзацу 5 частини 7 статті 14 «Спрощені закупівлі»:

Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі...

При цьому частина 7 статті 14 «Спрощені закупівлі» визначає, що учасники можуть
звертатися з вимогою до замовника, а замовник після цього може вносити зміни до
оголошення та вимог до предмета закупівлі.
Таким чином, з погляду логіки зміни можуть вноситися і з ініціативи учасників. Проте
абзац 5 частини 7 цієї статті згадує лише власну ініціативу замовника. Хоча фактично
функціонал Prozorro дозволяє вносити зміни до початку строку подання пропозицій
також і з ініціативи учасника.
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ДОДАТОК 2.

44000000-0ііКонструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна продукція
(крім електроапаратури)

Повне найменування розділів CPV

45000000-7ііБудівельні роботи та поточний ремонт
48000000-8ііПакети програмного забезпечення та інформаційні системи

03000000-1ііСільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція

50000000-5ііПослуги з ремонту і технічного обслуговування
51000000-9ііПослуги зі встановлення (крім програмного забезпечення)

09000000-3ііНафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії

55000000-0ііГотельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі

14000000-1ііГірнича продукція, неблагородні метали та супутня продукція

60000000-8ііТранспортні послуги (крім транспортування відходів)

15000000-8ііПродукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція

63000000-9ііДодаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств

16000000-5ііСільськогосподарська техніка

64000000-6ііПоштові та телекомунікаційні послуги

18000000-9ііОдяг, взуття, сумки та аксесуари

65000000-3ііКомунальні послуги

19000000-6ііШкіряні та текстильні, пластмасові та гумові матеріали

66000000-0ііФінансові та страхові послуги

22000000-0ііДрукована та супутня продукція

70000000-1ііПослуги у сфері нерухомості

24000000-4ііХімічна продукція

71000000-8ііАрхітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги

30000000-9ііОфісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення

72000000-5ііПослуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки

31000000-6ііЕлектротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування

73000000-2ііПослуги у сфері НДДКР та пов’язані консультаційні послуги
75000000-6ііАдміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту

32000000-3ііРадіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура
й обладнання

76000000-3ііПослуги, пов’язані з нафтогазовою промисловістю

33000000-0ііМедичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни

77000000-0ііПослуги у сфері сільського господарства, лісівництва, рослинництва, водного господарства та бджільництва

34000000-7ііТранспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього

79000000-4ііДілові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні
та охоронні

35000000-4ііОхоронне, протипожежне, поліцейське та оборонне обладнання
37000000-8ііМузичні інструменти, спортивні товари, ігри, іграшки, ремісничі, художні матеріали та приладдя

80000000-4ііПослуги у сфері освіти та навчання

38000000-5ііЛабораторне, оптичне та високоточне обладнання (крім лінз)

85000000-9ііПослуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги

39000000-2ііМеблі (у тому числі офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення

90000000-7ііПослуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля

41000000-9ііЗібрана дощова та очищена вода

92000000-1ііПослуги у сфері відпочинку, культури та спорту

42000000-6ііПромислова техніка

98000000-3ііІнші громадські, соціальні та особисті послуги

43000000-3ііГірничодобувне та будівельне обладнання

99999999-9ііНе відображене в інших розділах
70

Трансперенсі Інтернешнл Україна
вул. Січових Стрільців, 37—41, 5 поверх,
м. Київ, Україна, 04053
тел.: +38 044 360 52 42
вебсайт: ti-ukraine.org
e-mail: office@ti-ukraine.org

