
ЗАТВЕРДЖЕ,НО
Наказом департаменту адмiнiстративних
послуг та дозвiльних процедур
!нiпровськоТ MicbKoi ради
<_l-Г > pt 20Д_року

Порядок проведення попереднiх ринкових консультаuiй
департаментом адмiнiстративних послуг та дозвiльних процедур

Щнiпровськоi MicbKoT ради

загальнi положення
порядок проведення попереднiх ринкових консультацiй департаментом

адмiнiстративних послуг та дозвiльних процедур Щнiпровськоi MicbKoi ради(далi ПорядоК) розроблено вiдповiдно до cTaTTi 4 Закону Украiни
uПрО публiчнi закупiвлi> (д-i Закон), наказу VIiHicTepcTBa розвитку
економiки, торгiвлi та сiльського господарства УкраТни вiд 1 8.о2,2о2о Jф 275
uПро затвердження примiрноi методики визначення очiкуваноТ BapTocTi
предмета закупiвлi>>, листiв MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлiвiд 28.|2.2017 J\Ъ зз04-06148844-06, вiд 01.04.2019 Jrг; ззо4-о4l\з647-о6,
ВiД 20.08.2019 JЮ З301-04lЗ49В0-06, вiд 15.11.2019 J\lъ зз01 -O4l477s4-06.

Вiдповiдно до частини 4 cTaTTi 4 ЗаконУ для планування та пiдготовки
до проведення закупiвель замовники можуть проводити tlопереднi ринковiконсультацii з метою аналiзу ринку, у тому числi запитувати Й orp"ry"ur"
рекомендацii та iнформацiю вiд суб'ектiв господарювання. Taki рекомендацiтта iнформацiя можуть використовуватися замовником пiд час пiдготовки
до проведення закупiвлi, якщо вони не призводять до порушення cTaTTi 5 цього
Закону, а саме:

1) добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;
2) максимчUIьна економiя, ефективнiсть та пропорцiйнiсть;
З) вiдкритiсть та прозорiсть на Bcix стадiях закупiвель;
4) недискримiнацiя учасникiв та piBHe ставлення до них;
5) об'сктивне та неупереджене визначення переможця процедури

закупiвлi/спрощеноi закупiвлi ;

6) запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.
основною метою проведення попереднiх консультацiй для департаменту

адмiнiстративних послуг та дозвiльних процедур ЩнiпровськоТ MicbKoT ради(далi - Щепартамент) с порiвняння цiнових пропозицiй, визначення вигiдних
умоВ постачання, розширення кола потенцiйних постач€цьникiв, надавачiв
послуг або виконавцiв та iнформування про майбутню закупiвлю.

проведення ринкових консультацiй сприя€ встановленню технiчних
вимог до предмета закупiвлi, критерiтв оцiнки та умов договору, Що в свою
чергу, призводитъ до досягнення не просто номiнальноТ формальноi eKoHoMiT,
а максимальноТ ефективностi за найкращу отриману тендерну чiну. Вiдсутнiсть
зваженого пiдходУ до формування технiчних вимоГ може пDизвестизваженого призвести



чи використання товару (робiт, послуг) за нiбито низькою цiною.
Проведення попереднiх ринкових консультацiй замовником

ToBapiB, робiт та послуг у порядку встановленому Законом.

суб'ектiв господарювання у пiдготовцi вимог

cTpyKTypHi пiдроздiли Щепартаменту,
у закупiвлi ToBapiB, робiт та послуг.
заявила про свое бажання взяти участь
закупiвлi в якостi постачаJIьника ToBapiB

Замовник Закупiвлi - Щепартамент.
УповноВажена особа особа, яка визначена вiдповiдальною

за проведення та органiзаuiю процедур закупiвлi/спрощених закупiвель
вiдповiдно до Закону на пiдставi розпорядчого рiшення Замовника
або трулового договору (контракту).

на отриМаннЯ iнформаЦii rцодО актУ ьних цiн, постачаJlьникiв/пiдрядникiв,
рiвня конкуренцii, пtожливих BapiaHTiB, ToBapiB, робiт та послуг з урахуванням
нових технiчних рiшень та iнновацiй.

Iншi термiни вживаються У значеннях, наведених в Законi.
Пошук Учасникiв

задля уникнення ситуацiт, коли Консультацii можуть створити переваги
для вузького кола Учасникiв майбутньоi закупiвлi, збiр iнформачiТ
про потенцiйних Учасникiв здiйснюсться Щепартаментом з рiзних джерел
та зокрема:

Iнформацiя отримуеться з вiдкритих джерел:
https://prozorro.gov.ual - сайт уповноважен го органу, на якому

можна знайти та переглянути iнформачiю про Bci публiчнi закупiвлi;
- https://bi.prozorTo.org мiстить iнформацiю про закупiвлi через

систему з 2015 року. BiH дае можливiсть знайти та перевiрити постачальникiв
та додатково оцiнити piBeHb власноi ефективностi;

- https://clarit}z-project.info/tenders - волонтерський про€кт, lцо дас
можливiсть ефективно аналiзувати та монiторити iнформацiю з Рrоzоrrо
пiД рiзними вимiрами. Виявлення взасмозв'язкiв мiж учасниками торгiв,
iндикатори ризику та багато iнших iHcTpyMeHTiB дослiдження торгiв;

- https://ca.ligazakon.net _ аналiтична сисТеМа перевiрки Та оЦiнки
надiйноСтi контрагента. Можливостi системи дозволяютъ отримати актуальнi

до закупiвлi менш якiсного предмету закупiвлi, i як результат зумовить
надмiрне витрачання коштiв внаслiдок високих витрат на експлуатацiю

не вважаеться участю
до тендерноi документацii.
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Та iСТоричнi даннi щодо дiяльностi бiльше нiж б,5 млн компанiй та фiзичних
осiб-пiдприемцiв. Вiзуалiзувати дiсвi tоридичнi зв'язки, перевiрити
афiлiЙованiсть та виявити кiнцевих бенефiцiарiв. Також в CONTR AGENT
можна знайти iнформацiю щодо наявностi судових справ, банкрутства та iнших
СУТТСВих фактiв. Якi визначають фiнансовi ризики вибраних контрагентiв.

Iнформування про проведення консультацiй

<оголошення)
та власноi сторiнки

З метою iнформування широкого кола потенцiйних Учасникiв
Щепартамент застосовуе можливостi офiцiйного вебсайту Щнiпровськоi MicbKoT

Ради https ://dniprorada. gоч.uа (роздiл
https : //dniprorada. gov.ua/uUarticles/cate gory/o qoloshennya/)

у Фейсбук.
Уповноважена особа на пiдставi iнформачii та документiв, наданих

Iнiцiатором (службова записка на iм'я директора Щепартаменту, технiчного
ЗаВДання до закупiвлi, квалiфiкацiйних критерiТв до учасникiв закупiвлi, тощо)
Готуе оголошення про проведення консультацiй за формою згiдно !одатку J\Ъ 1

ДО цЬоГо Порядку та забезпечус Його оприлюднення на офiчiйному вебсайтi
Щнiпровськоi мiськоI ради та власнiй сторiнцi у Фейсбук за 5 (п'ять) робочих
днiв до проведення КонсультацiТ.

Форма проведен ня Консультацiй
За вiдсутностi на законодавчому piBHi спецiальноi процедури чи чiткого

РеГУЛЮВаННя коМУнiкацiЙ, що передують закупiвлi, замовникам дозволено дiяти
На ВЛаСниЙ розсул (лист MiHicTepcTBa економiчного розвитку та торгiвлi (далi -
N4EPT) вiд 28. |2.2017 Jф ЗЗ04-06148S44). Як зазначило МЕРТ, для максимальноТ
eKoHoMii Та ефективностi замовники мають право проводити попередне
ВИВЧення ситуацii на ринку i монiторинг комерчiЙних пропозицiй потенцiйних
ПОСТаЧа_Пьникiв, як iз вiдкритих джерел, так i безпосередньо консультуючись
з ними.

ВiДПОВiдно До частини 4 cTaTTi 4 Закону консультацii з ринком можуть
ПРОВоДИТися через електронну систему закупiвель шляхом надсилання запитань
ЗаМоВником та отримання вiдповiдей вiд суб'ектiв господарювання або шляхом
органiзацii вiдкритих зустрiчей з потенцiйними учасниками.

У ЗВ'язкУ з вiдсутнiстю конкретного, законодавчо визначеного механiзму
ПРОВеДеННЯ КОнсУльтацiЙ для аналiзу ринку !епартаментом можуть бути
застосованi рiзнi можливi форми, а саме:

вiдкритi зустрiчi за принципом <Круглий стiл>> за безпосередньоi участi
Учасникiв або ix уповноважених представникiв за довiренiстю;

вiдкритi зустрiчi в режимi онлайн конференцii ( за допомогою iHTepHeT -
Зв'язкУ З використанням аулiовiзуаJIьних комп'ютерних програм онлайн
конференцiй);

НаДсилання на паперових носiях та на електронну пошту листiв-запитiв,
опитува_пьникiв та анкет для отримання вiдповiдей вiд Учасникiв
З ОбОв'язковим iнформуванням про проведення Консультацiй через офiцiйний
вебсайт ЩнiпровськоТ MicbKoT ради у роздiлi <<Оголошення))
http s : //d n i р го rаd а. qоч . u a/u Ua Пic l е s/c ate go r_ч/о gо l о s hеппу а/ ;
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У p*i FIеможливостi проведення Консультацiй шляхом вищез.lзначених
(Наприклад, з метою запобiгання розповсIодженню KopoHoBipycHoi

хвороби) Щепартамент органiзовуе прийом пропозицiй та з важень щодо умов
закчпlвл1tвлl на електронну адресу лепартаменту admtnposlug(gldntprorada. gоч.uа.

За вiдсутностi потреби у проведеннi Консультацiй очiкувана BapTicTb

адресу Щепартаменту

ПРOДМеТа Закупiвлi визнача€ться lепартаментом вiдповiдно до наказу
MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства УкраТни
вiд 18,02.2020 J\Ъ 275 <Про затвердження примiрноi методики визначення
очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi>.

Алгоритм проведенIIя консультацiй
1. Оприлюднення запрошення Оголошення про проведення

Консультацiй з метою зчtлучення потенцiйних Постачальникiв до обговорення
через вiдкритi джерела (офiчiйний вебсайт Щнiпровськоi MicbKoi ради у роздiлi
<оголошення)) https ://dniprorada. qоч.uа/uk/аft icles/cate gory/o goloshennya/
та cTopiHKy Щепартаменту у ФеЙсбук), з визначеною формою проведення
Консультацiй.

2. .Щодатково запрошення до консультацiй Bcix зацiкавлених осiб,
ПРеДСТаВникiв громадськостi тощо (розсилка на електронну пошту або листом).

З. Ресстрацiя учасникiв Консультацiй.
4" Направлення на електронну пошту зареестрованим учасникам для

попереднього ознайомлення матерiалiв майбутнiх
договору, технiчне завдання, тендерна документацiя).

Консульташiй (проект

5. Проведення у призначений TepMiH Консультацiй та обговорення
ПИТаНЬ Згiдно з Щодатком Jф 2 (iнформацiя, що обговорюеться пiд час
проведення попереднiх ринкових консультацiй) до цього Порядку.

6. БУДь-яке Проведення Консультацiй оформлюеться протоколом.
Про форrу консультацii вкzвуеться у протоколi: у разi проведення
iз Застосуванням засобiв IHTepHeT - зв'язку, у протоколi обов'язково
З€LЗначасться за допомогою якоТ комп'ютерноТ програми вiдбувалося засiдання.

7, Оприлюднення результатiв Консультацiй.
Iнформування про результати проведення Консультацiй

IНфОРмУВання про проведення консультацiй здiйсню€ться через вiдкритi
ДЖеРеЛа (ОфiцiЙниЙ вебсайт Щнiпровськоi MicbKoT ради у розлiлi <Оголошення))
https : //dn i рrоrаdа. gov. u а/u k/ar1 i с l е s/c ate gory/o gol oshe n пуа/
Та cTopiHKy !епартаменту у Фейсбук) не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з дня
Тх проведення.

Запобiгання одержанню неправомiрноi вигоди
Посадовi особи Щепартаменту пiд час прове ення Консультацiй не

МОЖУТЬ Використовувати свос службове становище в особистих (приватних)
iHTepecax чи iHTepecax iнших осiб з метою одержання неправомiрноi вигоди
(грОшовi кошти, пропозицiТ роботи цiннi подарунки тощо) та безпосередньо або

осiб вимагати вiд юридичних осiб подарункiв у зв'язку
закупiвель,

через iнших
з проведенням
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Надсилання повiдомлень (анкет, запитiв, запрошень) не тягне за собою
виникнення зобов'язань з боку замовника щодо переваг учаснику ринку,
що брали участъ в ринкових консультацiях.

Начальник вiддiлу
матерiалrьно-технiчтrого забезпечення LB. Вовчук



о

Форма ОголошепIrя про проведення

1. Назва Замовника:

!одаток j\Гs 1 до Порядку проведення
попереднiх ринкових консультацiй
затверджено накЕвом департаменту
адмiнiстративних послуг та дозвiльних
процедур,Щнiпровськоi MicbKoT ради
<< Jf > о3 2ощ|_1lоку

взяти участь у попереднiх

попереднiх ринкових консультацiй

2. Предмет закупiвлi:
3. Щата проведення попереднiх ринкових консультацiй 20

годинi.

5.

6.
7.

8.

9.

ринкових
годин.

4. VIiсце та форма попереднiх ринкових консультацiй:
!жерело фiнансування:
Мiсце поставки товарiв/надання послуг:
Строк поставки товарiв/надання послуг:
Умови оплати та ваJIюта розрахункiв:
Реестрацiя учасникiв, що виявлять бажання
консультацiях, здiйснюватиметься до

10. Вiдповiдальна особа Замовника з органiзацiйних питань та здiйснення
зв'язку з учасниками:

1 1. Вiдповiдальна особа Замовника з технiчних питань:
12.Tехнiчнi,кiлькiснiтaякiснiBиМoГиДo'uиб@i,

квалiфiкацiйнi критерiт до потенцiйних учасникiв та проскт договору
(оприлюДнюетьсЯ разоМ з оголошенням або вказуеться iх мiсце розмiщення).

прuлimкu: Iнфорлtацiя, яка поdаваmuлхеmься УчаснuкLull в ралlкuхпопереdнiх puHKorl.tx консульmацiй, буdе маmч конфidеttцiйне сmавленпя, i
буdе вuкорuсmана но внуmрiшнiй ocHoBi в ра.uках про€кmу. Преdсmавленi ilei
моJrcуmЬ буmu вuкорuсmанi (замовнuко.u) у майбуmнiх заiупiвлях i буmч
преdсmавленi в aHoHitwltiй формi tta dicutozoлllx конференцiях, у meHdepttltx
спецuфiкацiях, mоtцо, у зв'язку з майбуmнi.цu mенdера.uu.

ПопереDнi puHKoBi консульmацit провоdяmься зомовнuком з меmою
зборУ iнформацit i не mяZнуmЬ за собоtо нiякuх зобов'язанt, з боку зо.цовнuк{l
mо не € ZOронmiею перeuоZu у майбуmttiй закупiвлi.

20 до
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,Щодаток J\lЪ 2 до Порядку проведення
попереднiх ринкових консультацiй
затверджено наказом департаменту
адмiнiстративних послуг та дозвiльних
процедур,Щнiпровськоi MicbKoi ради
< /f > о,f zO.z/ року

Iнформацiя, що обговорю€ться пiд час проведення
поперед}liх ринкових консультацiй

1. Iнфорлlацiя, яка ноdаеmься учоснuколt на почаmку попереdнiх
рuнковuх коltсульmоцiй dля оmрu,uонttя Bid нuх попереdнiх пропозuцiй:

1) що плануеться закупити (предмет закупiвлi: марка, пр..п.rrrrя, розмiр,ДСТУ, ГОСТ, ТеХНiЧНi УМОВИ, ТИп, сорт. Категорiя, upr"nyrr, cMHicTi,
густина,Тип упаковки (Тара, а також piK випуску для технiки та обладнання);

2) обсяг (кiлькiсть, об'сми ...);
3) графiк поставки;
4) мiсце та уN{овИ поставкИ товару/НаданнЯ послуг/виконання робiт;5) умови розрахункiв (умови оплати та системи надання знижок).

2, Iнформсlцiя, яко "цo)tce уmочнlоваmuся з учаснuкамч пid час попереdлtiх
р uнков uх ко нсулt поацi й:

1) строК поставкИ товару/НаданнЯ послуг/вИконання робiт;2) технiчнi особливостi предмета закупiвлi;
3) строк гарантiйного обслуговування у разi наявностi;
4) lrросктдоговору (або icToTHi умови, якi заплановано включити);
5) вiдповiдальна особа;
6) дата до якоi необхiдно надати iнформацiю.


