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Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області

Розпорядження
15.07.2016

№ 240/А-2016

Про встановлення нижнього цінового
порогу в Електронній системі закупівель
Прозоро (Ргогогго)
Відповідно до статей 2, 13, 25 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», Закону України «Про здійснення державних
закупівель», статті 7 розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення стратегії розвитку
інформаційного суспільства в Україні» та з метою забезпечення економії
бю джетних коштів, коштів комунальних підприємств та комунальних
закладів, громадських організацій, що фінансуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, о б ’єктивності та неупередженості у визначенні вартості
товарів, робіт та послуг, публічності та прозорості використання бюджетних
коштів, ефективності проведення закупівель :
1.
Встановити нижній поріг для проведення електронних закупівель
в розмірі 10 000 грн. Обмеження для верхнього порогу встановлені Законами
України «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості
здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».
Доручити головним розпорядникам коштів районного бюджету та
рекомендувати сільським та селищним головам проводити з 01.08.2016 року
електронні закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких не перевищує
суми, визначеної Законами України «Про здійснення держ авних закупівель»
та «ГІро особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської
діяльності» у системі Рго2огго.ог§.
і

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та
рекомендувати виконавчим комітетам селищних та сільських рад, прийняти
відповідні рішення та встановити нижній поріг державних закупівель.

3. Замовник мас право на укладання договорів про закупівлю без
застосування системи Рго2,огго.ог§ через комісію з моніторингу цінових
пропозицій у таких випадках:
-за умови 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;
-нагальної потреби у здійсненні закупівлі у з в ’язку з виникненням особливих
економічних чи соціальних обставин,' які унем ож ливлю ю ть дотримання
зам овниками строків для проведення електронних закупівель;
-у разі виникнення аварійних (надзвичайних) ситуацій, які м ож уть призвести
до ^зупинення
функціонування
організацій,
підприємств,
установ
ЕЗеликомихайлівського району;
-якщо замовником було відмінено електронну закупівлю через відсутність
достатньої кількості учасників.
4. Причетним до виконання пунктів 1-3 розпорядження, визначити
координаторів, відповідальних за проведення електронних закупівель у
системі Р го2 огґо.ог§ та довести дане розпорядження до розпорядників
нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів, комунальних підприємств та
закладів.
5.

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

і олова районної
держ авної адміністрації
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