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УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
25.01.2017 р. № 08
м. Володимир – Волинський
Про проведення 
допорогових закупівель 

З метою забезпечення прозорого та ефективного витрачання бюджетних коштів, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VII, керуючись пп.4 п.«а» ч.1 ст.28, ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
Бюджетним установам та організаціям, комунальним підприємствам, керівникам та учасникам грантових проектів, у тому числі із залученням міжнародно-технічної допомоги, інших проектів, що фінансуються (співфінансуються) за рахунок бюджетних коштів, проводити  допорогові закупівлі товарів (робіт, послуг) із використанням електронної системи закупівель «Prozorro» відповідно до наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 №35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель» за умови, що вартість закупівлі (крім комп'ютерної та оргтехніки, теле- та відеоапаратури, засобів зв'язку, меблів, обладнання для установ, для яких гранична межа становить 10 тис.грн.) дорівнює або перевищує 50 тис.грн. 
2. З метою відбору постачальника товару, виконавця робіт чи надавача послуг для укладення договору під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за 50 тис.грн., замовники самостійно приймають рішення щодо використання електронної системи закупівель.
3. Дія пункту 1 цього рішення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
- послуги розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій,
- банківські  та адміністративні послуги,
- товари, роботи і послуги, стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого закупівля може бути проведена лише у одного постачальника, за відсутності при цьому альтернативи (в т.ч. комунальні послуги та енергоносії);
- товари, роботи і послуги, стосовно яких замовником були двічі опубліковані оголошення про проведення закупівель та, внаслідок відсутності пропозицій від учасників, визнані такими, що не відбулися;
- проектування та здійснення технічного нагляду під час будівництва, реконструкції (модернізації) та ремонту об’єктів;
- товари та послуги, необхідні для проведення фестивалів та конкурсів, організації гастрольних поїздок творчих колективів; організації загальноміських, загальнодержавних, професійних свят, фестивалів, мистецьких, молодіжних, культурно-масових та туристичних заходів; організації обслуговування та проживання делегацій та гостей міста; 
- послуги навчальних семінарів, тренінгів з підвищення кваліфікації.
- нагальна потреба у здійснені Закупівлі у зв’язку з виникненням обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення електронних закупівель, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків аварійних ситуацій та інших форс-мажорних обставин, за погодженням з профільним заступником міського голови.
4. Дозволити комунальним підприємствам міста проводити допорогові публічні закупівлі без використання електронної системи  «Prozorro» вартістю, яка перевищує вартість зазначену в пункті 1 цього рішення, (як виняток з поданням відповідного обґрунтування) за погодженням  з головним розпорядником коштів УЖКГіБ.   
5. З  метою запобігання перевитрат бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів при підготовці оголошень про закупівлі, а також при проведенні закупівель поза системою «Prozorro», здійснювати аналіз ринкових цін. 
6. Про результати здійснення електронних закупівель головним розпорядникам бюджетних коштів щомісячно до 5 числа, що настає за звітним періодом, подавати управлінню економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради узагальнену інформацію щодо проведених закупівель.
7. Координацію проведення електронних закупівель покласти на управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради. 
8. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2016 року № 254. «Про проведення допорогових» зі змінами від 15.09.2016 року  № 260.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників  міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 


Міський голова								П. Д. Саганюк
Субицька 35709

