ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення
оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами)

Спрощена закупівля – має такі особливості
Застосовується до закупівель вартість яких
дорівнює або перевищує 50 тис. грн шляхом
використання електронної системи закупівель

Винятки застосування визначені у
Постанові № 169

Не передбачається розроблення та затвердження
тендерної документації

Для укладення договору може бути
достатньо
однієї поданої пропозиції, якщо
вона відповідає вимогам замовника

Спрощені закупівлі можуть бути оскаржені
замовнику або органу, що його контролює чи до
суду

Не передбачається встановлення
кваліфікаційних критеріїв (ст. 16 Закону) та
підстав для відмови в участі у закупівлі
(ст. 17 Закону)

ЕТАПИ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ
■

оприлюднення оголошення про
проведення спрощеної закупівлі в електронній
системі закупівель

■

*Частина третя статті 14 Закону

■

Стаття 30 Закону

уточнення інформації, зазначеної замовником
в оголошенні

■ розгляд
на
відповідність
умовам,
визначеним в
оголошенні, та вимогам до
предмету закупівлі, пропозиції учасника

подання пропозицій учасниками

■

*Не менше 3 робочих днів. Роз’яснення на звернення
надаються протягом 1 робочого дня

■

проведення електронного аукціону, якщо
подано дві чи більше пропозицій

*Загальний період уточнення та подання
пропозицій не менше ніж 6 робочих днів

*Строк розгляду не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня
завершення електронного аукціону

визначення переможця та укладення договору
про закупівлю

*З наступного дня після оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж
через 20 днів

Проведення спрощеної закупівлі
займає орієнтовно від 8 робочих днів
Алгоритм спрощених закупівель

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
СПРОЩЕНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ:
Мінекономіки:
Щодо спрощених закупівель
Щодо організації закупівельної діяльності замовника

Спрощені закупівлі в новій редакції закону: відповіді на запитання
Спрощені закупівлі: відповіді на ваші запитання
У коментарях: ваші запитання та кейси по спрощених + звітуванню
Спрощені закупівлі. Відповіді на запитання
Хто має проводити спрощені закупівлі з 19 квітня 2020 року
Що таке спрощені закупівлі і чим вони відрізняються від допорогових
Строки проведення відкритих торгів та спрощеної закупівлі
Спрощені закупівлі для постачальників
Спрощені закупівлі vs відкриті торги: основні відмінності
Спрощені закупівлі

Міфи про спрощені закупівлі. частина 1
Міфи про спрощені закупівлі. частина 2
Спрощені закупівлі: як не загубитися? Вебінар для замовників від Prozorro

Нові методи закупівель – Професійно про закупівлі. Випуск 3

*Інформацію підготовлено за участі експертів проєкту ЄС "Підтримка реформи публічних закупівель в Україні"

