Закупівля технічного нагляду для субпроектів в рамках
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

ЄІБ підтвердив, що закупівля технічного нагляду можлива лише
відповідно до розділу 4 Посібника із закупівель ЄІБ.
Згідно з цим розділом:
• Якщо вартість понад 200 000 євро (без ПДВ) - застосовуються
процедури «Обмеженої процедури», включаючи міжнародне оголошення до
виявлення зацікавленості у Офіційному журналі Європейського Союзу.
• Якщо вартість менша за 200 000 євро (без ПДВ) - застосовуються
процедури ведення переговорів, із списком максимум семи кандидатів,
складених на основі реєстрів / досліджень / рекомендацій та за участю
принаймні трьох кандидатів щонайменше двох різних національностей.
• Як виняток, якщо вартість менша ніж 50 000 євро (без ПДВ), можна
розглянути процедуру ведення переговорів з одним кандидатом (прямим
контрактом на переговорах). Участь декількох кандидатів також прийнятна.
Оскільки наразі у переліках проектів, що затверджені постановою КМУ
від 25.11.2015 № 1068, усі (крім одного) проекти менше ніж 3 млн. євро - то
технагляд за проектами не перевищить суму у 50 000 євро.
Таким чином, для закупівель, вартість яких менша 50 000 євро,
пропонується процедура відбору виконавця робіт (послуг) технічного
нагляду:
1. Відбір
виконавця робіт (послуг) технічного нагляду здійснює
уповноважений замовником орган (Тендерний комітет чи окремо
створена комісія).
2. Відбір передбачає такі етапи:
Етап
І Етап

Термін

Відповідальний

Здійснюється паралельно
під час проведення
закупівель робіт за
відповідними проектами

КБ (замовник)

(до підписання договору на виконання робіт за
відповідним проектом)

1.1 Дослідження та ідентифікація
потенційних постачальників послуг, що
відповідають типовим критеріям

відповідно до технічного завдання
1.2 Інформування визначених
потенційних постачальників послуг

1.3 Підготовка та подання пропозицій
інформованими учасниками

1 день

КБ (замовник)

Здійснюється після
прийняття рішення та
публікації протоколу про
визначення переможця
відповідної закупівлі робіт

До 7 днів

Учасники

З урахуванням терміну
видачі ДФС довідки про
відсутність податкової
заборгованості.

ІІ Етап
(після підписання договору на виконання робіт за
відповідним проектом)

2.1 Співбесіда, переговори щодо
уточнення технічних і фінансових
показників пропозиції, визначення
переможця
2.2 Подання завірених копій протоколу
та договору до Мінрегіону (договір ТН
не набрав чинності)
2.3 Опрацювання поданих документів
(завірених копій протоколу та
договору), підготовка листа про
результати торгів та супровідних
документів (таблиці результатів торгів
та консолідованого оціночного звіту в
частині інформації щодо технагляду)
2.4 Погодження ЄІБ
2.5 Набрання чинності договором та
публікація договору

1 день

1 день

КБ
(уповноважений
замовником
орган)
КБ (замовник)

До 3 днів

Мінрегіон / ТД

15 днів
1 день

ЄІБ
КБ (замовник)

І Етап (до підписання договору на виконання робіт за відповідним проектом)
3. До укладення Договору про закупівлю робіт (договору підряду) для
відповідних об’єктів замовник розміщує на своєму офіційному сайті
інформацію про проведення відбору виконавця робіт (послуг)
технічного нагляду, технічне завдання та проект договору, а також
здійснює
моніторинг
сертифікованих
інженерів
технагляду,
розміщених в Реєстрі атестованих осіб, та запрошує кваліфікованих
кандидатів (кількість визначається замовником (щонайменше 3
кваліфіковані пропозиції мають бути отримані, при цьому у разі
обґрунтованих причин наявності менше 3-х пропозицій, такі причини
мають бути чітко зазначені в протоколі)) в телефонному режимі до

ознайомлення з технічним завданням/умовами договору та до участі у
відборі.
4. На наступний день відповідні інженери технагляду інформують в
телефонному режимі замовника про підтвердження готовності взяти
участь у відборі.
5. Зацікавлені учасники готують пакет документів та подають тендерному
комітету чи окремо створеній комісії на розгляд.
ІІ Етап (після підписання договору на виконання робіт за відповідним проектом)
6. Тендерний комітет чи окремо створена комісія здійснюють співбесіду з
учасниками та приймають рішення щодо визначення переможця.
7. Переможцем
визначається
учасник,
який
відповідає
усім
кваліфікаційним вимогам та запропонував найменшу цінову
пропозицію на здійснення робіт (послуг) технічного нагляду.
8. Рішення тендерного комітету або окремої конкурсної комісії
оформлюється протоколом та публікується на сайті замовника.
9. З переможцем укладається договір, який набирає чинності після
погодження ЄІБ цього договору та Договору про закупівлю робіт
(договору підряду) для відповідних об’єктів.
10. Примірна форма договору про надання послуг та протоколу з
технічного нагляду доводиться Кінцевим бенефіціарам Мінрегіоном та
є обов’язковою для використання.
11. Замовник офіційно подає завірені копії протоколу та контракту до
Мінрегіону для подальшої підготовки листа про результати торгів та
супровідних документів до ЄІБ.

