ВИКОНАТИ УГОДУ ПРО АСОЦІАЦІЮ. КРОК №5

РЕФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ

НА СЬОГОДНІ РИНКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
УКРАЇНИ ТА ЄС ЗАКРИТІ ОДНЕ ДЛЯ ОДНОГО. В
ТЕОРІЇ КОМПАНІЇ З ЄС ТА УКРАЇНИ МОЖУТЬ БРАТИ
УЧАСТЬ У ТЕНДЕРАХ ОДИН ОДНОГО, ПРОТЕ ЧЕРЕЗ
РІЗНИЦЮ ПРОЦЕДУР ТА ТЕХНІЧНИХ УМОВ – ФАКТИЧНО ЦЬОГО НЕМАЄ. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ
ПЕРЕДБАЧАЄ ПОЕТАПНЕ НАДАННЯ ПОВНОГО
ВЗАЄМНОГО ДОСТУПУ НА РИНКИ.

в.о. міністра
економічного
розвитку і
торгівлі України

Доступ до
інформації

Чіткіші
вимоги

Термін
розгляду

В ЄС безкоштовно

Кваліфікаційні вимоги до
учасників тендерів у нас
надмірно забюрократизовані. Наслідок: чиновник може
не допустити компанію до
тендеру навіть через
неправильний розмір
шрифту заявки.

В Україні довго

В Україні платно
Державне підприємство
«Зовнішторгвидав України»,
яке адмініструє веб-портал
tender.me.gov.ua, запровадило оплату за публікацію
оголошень. Хоча закон
гарантує безкоштовність як
публікації, так і доступу до
неї.

!!! ФАКТ

В ЄС також обов’язкові
кваліфікаційні вимоги для
процедури відкритих торгів,
однак немає попередньої
кваліфікації учасників. У
2016 там почне діяти
принцип “self declaration” —
право замовника вимагати
кваліфікаційні дані лише
від переможця торгів.

5 етапів:
впродовж 6 місяців, 3, 4,
6 та 8 років з дати
набрання чинності Угоди
про асоціацію

ПІСЛЯ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДИ:
Проміжок
часу

6 міс.

МИКОЛА
БАРАШ

в.о. голови
Антимонопольного
комітету України

ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМА – НЕЗРОЗУМІЛІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ, ЯК ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ЗАМОВНИКА, ТАК І ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ.

В ЄС оголошення тендеру на
контракт, вартість якого не
перевищує певного порогу,
безкоштовно публікується в
Офіційному журналі Європейського Союзу (OJEU),
котрий виходить щодня, та у
базі даних Tenders Electronic
Daily (TED). Замовник може
також рекламувати контракт
у будь-який інший спосіб,
але лише після публікації в
OJEU. Забороняється
публікувати інформацію, що
не вказана в цьому оголошенні.

ДОСТУП ДО ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ

Відповідальні політики:
АНАТОЛІЙ
МАКСЮТА

ПРОЦЕДУРА

Критичний термін
виконання:

На папері процедура
держзакупівель триває 40─
45 днів, а на практиці 2─2,5
місяці, оскільки передбачає
механізм оскарження, що
затягує процес закупівлі. З
травня ц.р. набула чинності переговорна (спрощена)
процедура проведення
тендеру, що триває 7─10
днів.

…в ЄС ще довше
З точки зору стандартів ЄС
таке нововведення є доволі
дискусійним, оскільки
аналогічні процесуальні
строки закупівельних
директив є більшими, аніж
українські. Вони також
передбачають чотирнадцятиденний період мораторію між визначенням
найкращої пропозиції та
датою підписання контракту з метою забезпечити
можливість оскарження
рішень замовника щодо
контракту.

В Україні немає точних
даних про обсяги держзакупівель. Держстат у 2012 році
називав суму 428 млрд. грн.,
а Мінекономіки ─
511 млрд. грн. Існує серйозна
розбіжність, яка у 2012
склала 83 млрд. грн.
Центр.UA за сприяння програми МАТРА посольства Королівства Нідерландів в Україні. Графіка TEXTY.org.ua

Ціновий поріг
застосування
тендера
В ЄС процедура держзакупівлі обов’язкова для контрактів
вартістю вище: €300 тис. ─
для товарів і послуг, і €5 млн.
─ для робіт. Такий же підхід
передбачений і в Угоді про
ЗВТ з Україною.
В Україні процедура держзакупівлі застосовується для
контрактів на поставки
товарів і послуг, вартістю
100 тис грн і вище, для
виконання робіт ─
1 млн. грн.

Відповідальні
установи:
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
Антимонопольний комітет
України (АМКУ)

БРАК ЗНАНЬ.
НАВЧИТИ
ЧИНОВНИКА
Стандарти ЄС можуть
виконувати лише держслужбовці, які володітимуть
відповідними знаннями та
навичками, необхідними для
організації процедур закупівель.
Під час формування Комітетів з тендерних закупівель
існує брак фахівців, які
володіють усіма необхідними
знаннями, зокрема, щодо:
підготовки і розробки комплексної тендерної документації за різними процедурами,
визначення предмету
закупівлі тощо.

● «Професіоналізувати»
фахівця з «державних
закупівель» шляхом введення у класифікатор професій
України.
● Розробити та запровадити
спеціалізацію в межах
освітньої програми з державного управління або створити
модульні програми навчання
при міністерствах.

Контракти на поставку товарів для центральних органів влади

3 роки

Контракти, щоб постачати товари для всіх замовників: державних, регіональних та місцевих органів влади та державних організацій (організацій
публічного права в ЄС)

4 роки

Постачати товари для організацій-замовників, що надають: комунальні та
інфраструктурні послуги (енергетика, транспорт, водопостачання, теплопостачання, поштові послуги, транспорт) стосовно ЄС; для всіх замовників – стосовно України.

6 років

Можливість укладення контрактів на надання послуг та виконання робіт,
а також концесійних договорів для всіх державних органів та установ
замовників.

8 років

Надавати послуги та виконувати роботи для організацій-замовників,
що надають комунальні та інфраструктурні послуги.

ВАЖЛИВО!

Тільки після виконання положень п’яти основних директив ЄС у
сфері ДЗ можливе взаємне відкриття ринків ЄС та України. Україна
повинна сама вибрати правові інструменти для виконання (приймати директиви у формі законів чи підзаконних актів). Інакше й
надалі ринки будуть закриті.

ЩО РОБИТИ?

1

Учити проводити
тендери в університетах

Доступ українських і європейських компаній
до ринків держзакупівель один одного

Прийняти
нову редакцію
Закону про
державні
закупівлі

маленьких тендерів до
великого бізнесу, де можуть
бути значні зловживання;
● запровадити спрощену
процедуру закупівель для
національних контрактів,
які не представляють
інтересу на міжнародному
рівні.

● дозволити будь-яким
зацікавленим особам,
зокрема учасникам торгів та
їхнім конкурентам, бути
присутніми під час їх розкриття у випадках закупівлі
продуктів харчування для
шкіл та дитсадків, ліків і
обладнання для лікарень.

Прийнятий у 2014 р. закон
не повною мірою відповідає
концептуальним засадам
директив ЄС у сфері ДЗ
● гармонізувати закони, які
стосуються сфери ДЗ з
відповідними директивами
ЄС у сфері ДЗ, чого
вимагає виконання Угоди.
Наше законодавство
відповідає в багатьох
аспектах за формою, але
не за змістом (напр.,
переговорна процедура);
● підняти порогові рівні
для закупівель,щоб переадресувати надмірну увагу
контролюючих органів від

2

Зробити
прозорішим
процес ДЗ:

● відновити безоплатність
оголошень на веб-порталі
tender.me.gov.ua;
● запровадити процедуру
електронних торгів та
розміщення конкурсної
документації про державні
закупівлі для опублікування
в Інтернеті;

3

Підняти
професійний
рівень державних службовців,

що займаються ДЗ, шляхом
короткострокової модульної
підготовки фахівців з ДЗ при
міністерствах, окремих
організаціях або окремої
спеціалізації на рівні магістерських програм.

