Про особливості процедури закупівлі на 2017 рік
послуг з доступу до баз даних та онлайн утиліт
платформи Thomson Reuters Web of Science
1. Предметом закупівлі є підключення та доступ до баз даних та онлайн утиліт платформи
Thomson Reuters Web of Science:












Web of Science Core Collection:
- Science Citation Index Expanded (1970-2016);
- Social Science Citation Index (1970-2016);
- Arts and Humanities Citation Index (1975-2016);
- Conference Proceedings Citation Index (1990-2016);
- Book Citation Index (2003-2016);
Russian Science Citation Index (2002-2016);
SciELO Citation Index (1980-2016);
Emerging Sources Citation Index (2015-2016);
Korean Journal Index (1980-2016);
Chinese Science Citation Database (1989-2016);
Journal Citation Reports (2004-2014);
Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2016);
Medline® (1950-2016);
Онлайн утиліти:
- EndNote Online;
- Researcher ID.

2. Згідно з Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015, введеним в дію з 01.01.2016
відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 № 1749
( http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a30f6c73-1a28-4f61-8dea9524bead5f24&title=NakazMinekonomrozvitkuVid23-12-2015-1749proZatverdzhenniaNatsionalnogoKlasifikatoraUkrainiDk021-2015TaSkasuvanniaNatsionalnogoKlasifikatoraUkrainiDk021-2007 ), зазначені послуги
можуть класифікуватись за кодами (зірочкою помічені рекомендовані коди):












6421 6200-5
Електронні інформаційні послуги
6421 6210-8
Додаткові інформаційні послуги
7231 0000-1
Послуги з обробки даних
7231 9000-4
Послуги з постачання даних
7232 0000-4 * Послуги, пов’язані з базами даних
7232 1000-1 * Додаткові послуги, пов’язані з базами даних
7241 4000-5
Провайдери пошукових систем
7321 0000-7
Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень
9251 0000-9
Послуги бібліотек і архівів
9251 1000-6
Послуги бібліотек
9251 2000-3
Послуги архівів

3. ТОВ «ЕВЕРУМ» є єдиним розповсюджувачем в Україні платформи Web of Science
компанії Thomson Reuters (див. з цього приводу роз’яснювальний лист
Московської філії АТ «Томсон Рейтер (Маркетс) СА» від 21.06.2016 №16-06/129
( http://everum.org.ua/files/2016-06-21_EVERUM_Distributor_letter.pdf ) ).

4. Вартість предмету закупівлі становить менше 200 тисяч гривень, тому згідно
з частиною 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII
( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19 ) (далі – Закон 922) цей закон
не застосовується до замовників такої закупівлі.
5. Частина 1 статті 2 Закону 922 передбачає, що під час здійснення закупівлі послуг, вартість
яких є меншою 200 тисяч гривень, замовники повинні дотримуватися принципів
здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом. Зокрема, частина 1 статті 12
Закону 922 регламентує можливі процедури для здійснення закупівлі, а саме:
- відкриті торги;
- конкурентний діалог;
- переговорна процедура закупівлі.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 35 Закону 922 переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником у разі відсутності конкуренції на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
6. В контексті того, що частина 1 статті 2 Закону 922 дозволяє під час здійснення закупівлі
послуг, вартість яких є меншою 200 тисяч гривень, використовувати електронну систему
закупівель з метою відбору надавача послуги для укладення договору, ТОВ «ЕВЕРУМ»
має заявити, що воно заздалегідь відхиляє пропозиції прийняти участь у відкритих торгах
як такі, що не мають сенсу, оскільки згідно з частиною 2 статті 20 Закону 922 для
застосування процедури відкритих торгів має бути подано не менше двох пропозицій,
і згідно з частиною 1 статті 31 Закону 922 замовник відміняє торги в разі подання для
участі в них менше двох тендерних пропозицій. Звертаємо увагу, що згідно
з пунктом 4 частини 2 статті 35 Закону 922 переговорна процедура закупівлі
застосовується також у разі, якщо замовником було двічі відмінено тендер через
відсутність достатньої кількості учасників.
7. Під час здійснення закупівлі послуг, вартість яких є меншою 200 тисяч гривень,
потенційний замовник, хоча і не зобв’язаний, але має можливість згідно
з частиною 3 статті 35 Закону 922 безоплатно оприлюднити на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.
8. Звертаємо увагу потенційних замовників, що згідно з частиною 1 статті 2
та частини 1 статті 10 Закону 922, у разі здійснення закупівель послуг без використання
електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або
перевищує 50 тисяч гривень, замовники обов’язково самостійно та безоплатно через
авторизовані електронні майданчики оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого
органу звіт про укладені договори протягом одного дня з дня укладення договору.

Юридична служба консорціуму e-VERUM

