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ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ,
ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ, ВІДКРИТИХ ТОРГІВ, ЗАПИТУ ЦІНОВИХ
ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «МАЛЕНЬКЕ СЕРЦЕ
З МИСТЕЦТВОМ»
Дана Процедура визначає механізм здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг
за кошти Громадської організації «Маленьке серце з мистецтвом» (далі ГО «Маленьке
серце з мистецтвом»), процедури проведення закупівлі, тендеру, відкритих торгів та
запиту цінових пропозицій, а також порядок проведення переговорної процедури.
Визначення термінів:
акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) – прийняття
Головою правління ГО «Маленьке серце з мистецтвом» пропозиції конкурсних торгів
або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами
оцінки (за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), та
надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини
(лота). Пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція, пропозиція за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника вважається
акцептованою, якщо ГО «Маленьке серце з мистецтвом» подано учаснику в
установлений цією Процедурою строк письмове підтвердження про акцепт такої
пропозиції;
документація конкурсних торгів – документація, що розробляється та
затверджується Головою правління, оприлюднюється для вільного доступу та
безоплатно подається під час проведення торгів (конкурсних торгів)
фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом
авторського права та/або суміжних прав;
закупівля – придбання ГО «Маленьке серце з мистецтвом» товарів, робіт і
послуг за кошти ГО «Маленьке серце з мистецтвом» у відповідності з даною
Процедурою;
договір про закупівлю – договір, який укладається між ГО «Маленьке серце з
мистецтвом» і підрядником за результатами процедури закупівлі та передбачає
надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари або послуги за
кошти ГО «Маленьке серце з мистецтвом»;
кваліфікаційна документація – документація, що розробляється, затверджується,
оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається ГО «Маленьке серце з
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мистецтвом»
під
час
проведення
фізичним/юридичним особам;

попередньої

кваліфікації

учасників

кваліфікаційна пропозиція – пропозиція, яка подається учасником попередньої
кваліфікації ГО «Маленьке серце з мистецтвом» відповідно до вимог кваліфікаційної
документації;
комітет з конкурсних торгів – працівники ГО «Маленьке серце з мистецтвом» та
(або) члени ГО «Маленьке серце з мистецтвом», призначені відповідальними за
організацію та проведення процедур закупівлі згідно з даною Процедурою;
консультаційні послуги – інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати
якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові
послуги, послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою
висновків і рекомендацій, послуги з навчання, просвіти, підготовки спеціалістів та
інших осіб;
кошти ГО «Маленьке серце з мистецтвом» – кошти, що надійшли на рахунки ГО
«Маленьке серце з мистецтвом» у вигляді грантів, благодійних пожертв, безповоротної
фінансової допомоги від фізичних та юридичних осіб та інших джерел визначених
Статутом ГО «Маленьке серце з мистецтвом»;
найбільш економічно вигідна пропозиція – пропозиція, що відповідає всім
критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана
найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій відповідно до цієї
Процедури;
оголошення про проведення процедури закупівлі – оголошення про проведення
відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів,
оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій,
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;
оголошення про результати процедури закупівлі – оголошення про результати
проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації,
інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про
результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про
відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну
процедури закупівлі в одного учасника;
переможець процедури закупівлі – учасник, пропозицію конкурсних торгів або
цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано у разі
проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого акцептовано за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника;
пов’язана особа – особа, що відповідає будь-якій з таких ознак:
 юридична особа, яка здійснює контроль за учасником процедури закупівлі або
перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
 фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за учасником
процедури закупівлі;
 службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена
здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на
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встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім’ї
такої службової (посадової) особи.
Під здійсненням контролю в цій Процедурі слід розуміти володіння
безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою
(паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі або
управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника
процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не
менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу
учасника процедури закупівлі (голосів у керівному органі) визначається як загальна
сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та
юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
Для цілей даної Процедури членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки,
рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за
умови їх постійного проживання разом із пов’язаною особою і ведення з нею спільного
господарства;
послуги – будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи
транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або
дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм
(оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;
предмет закупівлі – товари, роботи чи послуги, які закуповуються ГО «Маленьке
серце з мистецтвом» у межах єдиної процедури закупівлі і на які учасникам
дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові
пропозиції) або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в
одного учасника. Для проведення процедури закупівлі має бути не менше трьох
пропозицій, крім випадків застосування ГО «Маленьке серце з мистецтвом» процедури
закупівлі в одного учасника;
пропозиція конкурсних торгів – пропозиція щодо предмета закупівлі або його
частини (лота), яку учасник подає ГО «Маленьке серце з мистецтвом» відповідно до
вимог документації конкурсних торгів;
роботи – проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція,
капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і
невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні
роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у
тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова
фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо
вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;
строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції – встановлений
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» у документації конкурсних торгів або запиті
цінових пропозицій строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою
пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію;
товари – продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі
сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і
газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо вартість
таких послуг не перевищує вартості самих товарів;
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торги (конкурсні торги) – здійснення конкурентного відбору учасників з метою
визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами,
встановленими даною Процедурою (крім процедури закупівлі в одного учасника);
учасник попередньої кваліфікації – фізична особа, в тому числі фізична особапідприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила
намір взяти участь у попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію;
учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізична особа, в тому числі
фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово
підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію
конкурсних торгів, або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі
застосування процедури закупівлі в одного учасника;
цінова пропозиція – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини
(лота), яку учасник подає ГО «Маленьке серце з мистецтвом» відповідно до запиту
цінових пропозицій;
частина предмета закупівлі (лот) – визначена ГО «Маленьке серце з
мистецтвом» частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури
закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів, або цінові
пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в
одного учасника. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину
предмета закупівлі (лот) має бути не менше трьох пропозицій, крім випадків
застосування ГО «Маленьке серце з мистецтвом» процедури закупівлі в одного
учасника.
Предмет закупівлі товарів, робіт і послуг визначається Головою правління,
виходячи з того, що:
 консультаційні послуги – інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати
якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові
послуги, послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою
висновків і рекомендацій, послуги з навчання, просвіти, підготовки спеціалістів та
інших осіб;
 послуги – будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи
транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або
дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм
(оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;
 товари – продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі
сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і
газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо вартість
таких послуг не перевищує вартості самих товарів;
 роботи – проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція,
капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і
невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні
роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у
тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова
фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо
вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.
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Дана Процедура застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що
повністю або частково здійснюються за рахунок коштів ГО «Маленьке серце з
мистецтвом», за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг),
становить не менше ніж 5000 гривень, а робіт – не менше ніж 10 000 гривень, якщо
інше не передбачено умовами договору між ГО «Маленьке серце з мистецтвом» та
надавачем гранту (спонсора).
Дія цієї Процедури не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:
 бланки цінних паперів та документи суворої звітності;
 послуги банків з обслуговування поточних рахунків та розрахунково-касового
обслуговування;
 адміністративні послуги, які надаються виключно органами виконавчої влади
відповідно до законодавства;
 послуги з перевезення залізничним, повітряним транспортом;
 послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
 товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням
захищеного паперу, їх зберіганням, транспортуванням і обліком;
 пальне для автотранспортних засобів, що закуповується в роздріб
безпосередньо на автозаправних станціях;
 послуги, що доручено надавати органам державної влади чи органам місцевого
самоврядування, громадським чи благодійним організаціям з метою надання допомоги
в соціальній сфері;
 товари, послуги, роботи, які надаються/поставляються/виконуються виключно
власниками державних ліцензій чи патентів.
Дія даної Процедури також може не поширюватися на випадки, коли Процедура
закупівлі регулюється окремими вимогами надавача благодійної допомоги,
безповоротної фінансової допомоги чи іншим донором ГО «Маленьке серце з
мистецтвом».
Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за такими принципами:
 максимальна економія та ефективність;
 добросовісна конкуренція серед учасників процедури закупівлі;
 відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;
 недискримінація учасників процедури закупівлі;
 об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
 запобігання корупційним діям і зловживанням.
Вітчизняні та іноземні учасники процедури закупівлі беруть участь у процедурі
закупівлі на рівних умовах, якщо інше не обумовлюється умовами надання благодійної
допомоги, безповоротної фінансової допомоги, гранту.
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» забезпечує вільний доступ усіх учасників
закупівлі до інформації про закупівлю відповідно до даної Процедури.
Оприлюднення інформації про закупівлю
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
та на сторінці у Facebook інформацію про закупівлю, а саме:
 оголошення про проведення процедури закупівлі не пізніш як за 15 днів до дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо даною
Процедурою для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
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 документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію не пізніш як
за 15 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних
пропозицій, якщо даною Процедурою для окремих процедур закупівлі не встановлено
інший строк;
 зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та
роз’яснення до неї (у разі наявності) – протягом трьох робочих днів з дня прийняття
рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій.
Тендерний комітет
Для організації та проведення процедур закупівель ГО «Маленьке серце з
мистецтвом» створює тендерний комітет.
Тендерний комітет діє на засадах колегіальності та неупередженості членів
комітету. Членство в тендерному комітеті не має створювати протиріччя між
інтересами ГО «Маленьке серце з мистецтвом» та учасника чи між інтересами
учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та
неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
Склад тендерного комітету затверджуються наказом Голови правління. До складу
тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників,
члени їх сімей та пов’язані з учасниками особи.
До складу тендерного комітету входить не менше трьох осіб. У разі якщо штатна
чисельність працівників ГО «Маленьке серце з мистецтвом» є меншою, ніж три особи,
кількість членів тендерного комітету повинна дорівнювати штатній чисельності ГО
«Маленьке серце з мистецтвом».
Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова. Голова
тендерного комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність
за виконання покладених на комітет функцій.
Рішення тендерного комітету оформляється протоколом, який підписується усіма
членами комітету, присутніми на засіданні тендерного комітету. У разі відмови члена
тендерного комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із
зазначенням причин відмови.
Загальні умови застосування процедури закупівлі
Закупівля може здійснюватися шляхом проведення таких процедур:
 відкриті торги;
 запит цінових пропозицій;
 переговорна процедура.
Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у
письмовій формі.
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» протягом усього процесу здійснення
процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками
процедури закупівлі. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних
торгів надається виключно органам управління ГО «Маленьке серце з мистецтвом».
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються ГО
«Маленьке серце з мистецтвом», викладаються українською мовою.
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» може вимагати від учасника подання
інформації, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним вимогам.
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Кваліфікаційні вимоги передбачаються замовником у тендерній документації чи
інших документах, пов’язаних з поданням тендерних чи кваліфікаційних пропозицій
Усі тендерні пропозиції учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам,
допускаються до оцінки.
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» приймає рішення про відмову учасникові в
участі у процедурі закупівлі у разі, коли:
1) учасника визнано в установленому порядку банкрутом чи стосовно нього
порушено провадження у справі про банкрутство;
2) до замовника надійшла інформація про те, що:
 фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час
проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;
 посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення
процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури
закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято
або не погашено в установленому порядку.
Процедура відкритих торгів
Відкриті торги застосовуються у разі, якщо вартість товарів, робіт та послуг, що
закуповуються, становить більше 14999,99грн.
Під час проведення відкритих торгів пропозиції конкурсних торгів мають право
подавати всі зацікавлені особи.
В оголошенні про проведення відкритих торгів обов’язково зазначаються:
 найменування і місцезнаходження ГО «Маленьке серце з мистецтвом»;
 адреса веб-сайту ГО «Маленьке серце з мистецтвом»;
 найменування предмета закупівлі;
 кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи
надання послуг;
 строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 місце отримання документації конкурсних торгів;
 місце та строк подання пропозицій конкурсних торгів;
 місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
 розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів
(якщо ГО «Маленьке серце з мистецтвом» вимагає його надати);
 прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб
ГО «Маленьке серце з мистецтвом», уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
В оголошенні може зазначатися додаткова інформація.
Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 15
днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів на
офіційному веб-сайті ГО «Маленьке серце з мистецтвом».
Документація конкурсних торгів повинна містити:
1) кваліфікаційні критерії до учасників та інформацію про спосіб
документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та
вимогам згідно із законодавством;
2) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани,
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креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація
повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому
числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних
характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо
доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики,
вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи
послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або
національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна
містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або
тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке
посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність
застосування заходів із захисту довкілля;
3) кількість товару та місце його поставки;
4) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;
5) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
6) проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до
договору про закупівлю;
7) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть
бути подані пропозиції конкурсних торгів, у разі якщо учасникам дозволяється подати
пропозиції конкурсних торгів стосовно частини предмета закупівлі (лота);
8) перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій конкурсних торгів із
зазначенням питомої ваги критеріїв;
9) строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними, але
не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
10) інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна
пропозиції конкурсних торгів;
11) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції
конкурсних торгів;
12) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання пропозицій
конкурсних торгів;
13) порядок надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів;
14) місце, дату і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
15) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових
осіб ГО «Маленьке серце з мистецтвом», уповноважених здійснювати зв’язок з
учасниками.
Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію.
Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх
подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури
закупівлі.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи
відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних
торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника,
ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних
торгів.
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Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття
пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Головою правління.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами
тендерного комітету.
Члени тендерного комітету проводять оцінку пропозицій конкурсних торгів, які
не було відхилено згідно з даною Процедурою.
Тендерний комітет визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції
конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з даною Процедурою, на основі
критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.
Критеріями оцінки є:
 у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються,
виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним
проектом), для яких існує постійно діючий ринок – ціна;
 у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у
тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок,
дослідно-конструкторських робіт), – ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема
такими, як:
o якість виконання робіт, послуг;
o умови оплати;
o строк виконання;
o гарантійне обслуговування;
o експлуатаційні витрати;
 передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих
кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва,
робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг,
що пропонуються учасником.
Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів
крім ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у документації конкурсних торгів
визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці
пропозицій конкурсних торгів. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою
50 відсотків.
За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається
протокол.
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі
не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних
торгів.
Тендерний комітет відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
 учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям;
 пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних
торгів.
Замовник відміняє конкурсні торги у разі:
 відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 виявлення факту змови учасників;
 подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів,
 відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;
 якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
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Тендерний комітет має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
 ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
У день визначення переможця ГО «Маленьке серце з мистецтвом» акцептує
пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки.
Процедура запиту цінових пропозицій
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» здійснює закупівлю шляхом застосування
процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно
діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 14999,99 гривень.
Для отримання цінових пропозицій уповноважений працівник ГО «Маленьке
серце з мистецтвом» надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та в день
надсилання запиту публікується на веб-сайті ГО «Маленьке серце з мистецтвом» та на
сторінці у Facebook.
Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові пропозиції
мають право подавати всі зацікавлені особи.
У запиті обов’язково зазначаються:
 найменування та місцезнаходження ГО «Маленьке серце з мистецтвом»;
 опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання
цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші
параметри;
 адреса веб-сайту ГО «Маленьке серце з мистецтвом»;
 строк поставки товарів або надання послуг;
 місце і строк подання цінових пропозицій;
 місце, дата і час розкриття цінових пропозицій;
 строк дії цінових пропозицій;
 основні умови договору про закупівлю;
 прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб
ГО «Маленьке серце з мистецтвом», уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.
Строк подання учасниками цінових пропозицій не може бути меншим, ніж 5
робочих днів з дня публікації запиту цінових пропозицій на веб-сайті ГО «Маленьке
серце з мистецтвом».
Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може
бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається в електронній формі шляхом
надсилання електронною поштою.
Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який
подав пропозицію, що відповідає вимогам, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та
має найнижчу ціну.
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» акцептує цінову пропозицію в день
визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про
визначення переможця уповноважений працівник ГО «Маленьке серце з мистецтвом»
надсилає переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових
пропозицій.
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Тендерний комітет відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають
вимогам, зазначеним у запиті.
Переговорна процедура
Переговорна процедура закупівлі – це процедура, що використовується ГО
«Маленьке серце з мистецтвом» як виняток і відповідно до якої ГО «Маленьке серце з
мистецтвом» укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів
з одним або кількома учасниками.
ГО «Маленьке серце з мистецтвом» під час проведення переговорів вимагає від
учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність
учасника кваліфікаційним вимогам.
Переговорна процедура закупівлі застосовується як виняток у разі:
1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав
інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем
мистецького конкурсу;
2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;
3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих
економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання строків для
проведення закупівлі в іншій формі;
4) якщо було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості
учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а
також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені у
конкурсній документації;
5) потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою
уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами,
технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника
(виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення
проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;
6) вартість товарів, робіт та послуг, що закуповуються є меншою 5000 грн
За результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) ГО «Маленьке
серце з мистецтвом» приймає рішення про намір укласти договір.
Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:
 відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
 скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
 непідписання учасником договору про закупівлю у строк 15 календарних днів.
Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена частково (за лотом).
Договір про закупівлю
Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
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