«Про результати впровадження електронної системи
закупівель PROZORRO в Оболонському районі м. Києва»
В 2016 році в сфері державних закупівель відбулись радикальні зміни.
Трансформувалась законодавча база. На зміну Закону України «Про здійснення
державних закупівель» прийняли Закон України «Про публічні закупівлі».
Перетворилась технологія проведення закупівель – від паперових процедур
закупівель замовники перейшли на новий формат проведення закупівель через
електронну систему закупівель.
Змінився сам принцип та ідеологія державних закупівель. Від кулуарних
закупівель, коли ніхто крім замовників не бачив пропозицій учасників, зараз діє
принцип «всі бачать все».
За ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків,
державних органів та підприємців було створено електронну систему
закупівель PROZORRO. За час її створення та функціонування у режимі
пілотного проекту відбувались певні зміни, находу вносились корективи і в
законодавство і в ІТ систему. Після завершення підготовчого процесу права на
систему PROZORRO було передано державі.
І наразі система має таку структуру:
Єдина центральна база даних - Державне підприємство “ PROZORRO ”,
яке засноване на державній власності та належить до сфери управління
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також комерційні
електронні майданчики.
Для замовників Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації Закон України «Про публічні закупівлі» набув чинності з
01.08.2016 року.
Але ще з кінця 2015 року всі відокремлені структурні підрозділи та
комунальні підприємства Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації (замовники) з метою опрацювання механізму електронних
закупівель на практиці долучились до пілотного проекту «Система електронних
закупівель».
В 2016 році діяло «Положення про впровадження та експлуатацію в місті
Києві пілотного проекту», затвердженого рішенням Київської міської ради від
23.07.2015 № 764/1628, яке зобов’язує всіх замовників проводити допорогові
закупівлі через електронні майданчики.
Сьогодні є доручення голови Київської міської державної адміністрації
Кличка В.В. від 20.01.17 №2101 стосовно продовження проведення
електронних допорогових закупівель від 3,0 тис. грн. з щомісячним наданням
інформації про їх проведення. У разі, якщо є необхідність у закупівлі без
електронних торгів, то необхідно погодити (проінформувати) таку закупівлю з

профільним заступником голови КМДА Спасибком Олександром
Валерійовичем.
Для забезпечення впровадження системи електронних закупівель в
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації
сектором
державних закупівель було проведено великий обсяг роботи.
Неодноразово проводились практичні семінари з усіма замовниками
району по правилам роботи на електронного майданчику, роз’яснення норм
Закону.
Замовникам, які не мали досвіду в проведенні процедур державних
закупівель було значно складніше освоїти технологію проведення таких
закупівель. Їм було надано індивідуальні консультації, допомагали пройти
процедуру реєстрації на електронному майданчику, оформити необхідні
документи, наприклад – створення нового тендерного комітету, оформлення
електронного ключа доступу до системи, надавалась допомога в проведенні
аукціонів, вирішувались безліч технічних та процедурних питань.
В результаті проведеної роботи всі підпорядковані відокремлені
структурні підрозділи райдержадміністрації та комунальні підприємства
долучились спочатку до пілотного проекту, та проводили допорогові закупівлі
товарів, робіт та послуг через систему електронних державних закупівель
«Прозоро», а вже після набуття чинності ЗУ «Про публічні закупівлі» почали
проводити тендерні процедури за новими правилами.
За січень-грудень 2016 року замовниками району було здійснено 187
процедур закупівель, у тому числі, починаючи з 01.08.2016 - 30 електронних
торгів. З них відмінено 62 процедури закупівлі, в тому числі 10 електронних
торгів.
Загальна сума коштів, яку заявили у 2016 році для закупівлі товарів, робіт
та послуг – 381,4 млн. грн., з них на електронні торги – 38,7 млн. грн.
За результатами процедур закупівель укладено 230 тендерних договорів на
загальну суму 337,9 млн. грн., з них 46 договорів по новому Закону на загальну
суму 29,1 млн.грн.
За даними звітності за період січень-грудень 2016 року замовниками
району проведено допорогові закупівлі та укладено 2384 договорів на суму
176,2 млн. грн., в тому числі через електронні торги – на суму 92,1 млн. грн.

Аналіз проведених закупівель в розрізі замовників району показує, що
найбільше процедур закупівель ( тендерних та допорогових) здійснили
Управління освіти, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Києва», КП «По утриманню зелених насаджень
Оболонського району м. Києва» , КНП «Консультативно-діагностичний центр»,
Управління культури, апарат Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації .

В результаті проведення електронних аукціонів економія коштів при
проведенні електронних допорогових закупівель в 2016 році складає 7,48 млн.
грн., що в середньому становить 8,1 % від очікуваних сум закупівель.

За узагальненими даними звіту про здійснення допорогових закупівель
у січні-лютому 2017 року Замовниками району укладено 189 договорів на
загальну суму 6,9 млн. грн. За цей період за результами проведених
допорогових закупівель економія коштів складає 705,4 тис. грн., що становить
9,2 % від очікуваної суми закупівель .

