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У програмі:
1. Що врахувати під час планування закупівель робіт
=

Як визначити предмет закупівлі робіт та послуг з поточного ремонту:
який порядок визначення;
a що вважати об’єктом будівництва;
a як застосовувати коди Єдиного закупівельного словника.
Як проводити закупівлю послуг інженера-консультанта.
Як визначати очікувану вартість предмета закупівлі під час закупівлі робіт та послуг
з поточного ремонту.
Як обрати процедуру закупівлі. Як і коли застосовувати під час закупівлі робіт
переговорну процедуру.
Які порушення та ризики можуть виникнути на етапі планування закупівлі робіт.
a
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2. Відкриті торги на закупівлю робіт — від тендерної документації до розгляду
тендерних пропозицій та перевірки договірної ціни за результатами аукціону
=
=

Як і які встановлювати кваліфікаційні критерії для претендентів-підрядників та спосіб
документального підтвердження відповідності.
Які ознаки дискримінаційних вимог до підрядників.
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Як прописувати вимоги до інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі у разі закупівлі:
a робіт;
a послуг з поточного ремонту.
Які особливості залучення субпідрядників.
Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій.
Закупівля будівельних робіт та устаткування: разом чи окремо?
Можливі ризики.
Як перевіряти наявність ліцензії на виконання робіт: посткваліфікація переможця
чи вимога тендерної документації?
Що вимагати від учасників на підтвердження технічним, якісним та кількісним
характеристикам предмета закупівлі у разі закупівлі робіт.
Як перевірити розрахунок договірної ціни на роботи за результатами аукціону.
Як діяти замовнику у разі недотримання учасником вимог щодо формування
договірної ціни.

3. Закупівля додаткових будівельних робіт:
покроковий алгоритм дій замовника
4. Які особливості укладання контрактів на закупівлю робіт
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Вимоги яких нормативно-правових документів потрібно дотримати.
Які види договорів можливі.
Які умови договору підряду належать до істотних. Які особливості їх встановлення.
Чи можливі зміни істотних умов договору про закупівлю відповідно до статті 36
Закону України «Про публічні закупівлі» у договорах підряду.
Які проблеми можуть виникнути під час виконання договорів підряду
і як їх врегулювати.

5. Відповіді на актуальні запитання про закупівлю робіт і послуг
з поточного ремонту
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