ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення
масштабної енергомодернізації»
Зміст положення акта законодавства
Стаття 3. Особливості здійснення
закупівель енергосервісу
1.
Закупівлі
енергосервісу
здійснюються
шляхом
застосування
процедури
відкритих
торгів
або
переговорної процедури закупівлі, яка
застосовується виключно у випадках,
передбачених пунктом 4 частини другої
статті 35 Закону України "Про публічні
закупівлі".
2. У разі здійснення закупівлі
енергосервісу за процедурою відкритих
торгів строк для подання тендерних
пропозицій встановлюється відповідно до
абзацу другого частини третьої статті 21
Закону України "Про публічні закупівлі",
розкриття
тендерних
пропозицій
відбувається у порядку, передбаченому
абзацом другим частини першої статті
27 Закону України "Про публічні
закупівлі", розгляд та оцінка тендерних
пропозицій відбуваються у порядку,

Зміст відповідного положення (норми)
проекту акта
Стаття 3. Особливості здійснення
закупівель енергосервісу
1.
Закупівлі
енергосервісу
здійснюються
шляхом
застосування
процедури
відкритих
торгів
або
переговорної процедури закупівлі, яка
застосовується виключно у випадках,
передбачених пунктами 1 і 5 частини
другої статті 40 Закону України "Про
публічні закупівлі".
2. У разі здійснення закупівлі
енергосервісу за процедурою відкритих
торгів строк для подання тендерних
пропозицій встановлюється відповідно до
абзацу другого частини третьої статті 20
Закону України "Про публічні закупівлі",
розкриття
тендерних
пропозицій
відбувається у порядку, передбаченому
абзацом третім частини першої статті
28 Закону України "Про публічні
закупівлі", розгляд та оцінка тендерних
пропозицій відбуваються у порядку,

Пояснення змін
Запропоновані
зміни
зумовлені
необхідністю
приведення норм Закону України
«Про
запровадження
нових
інвестиційних
можливостей,
гарантування прав та законних
інтересів
суб’єктів
підприємницької діяльності для
проведення
масштабної
енергомодернізації» до нової
редакції Закону України «Про
публічні закупівлі» (оновлення
посилань на нову редакцію
відповідних
статей
Закону
України
«Про
публічні
закупівлі»).

передбаченому абзацом другим частини
першої та частиною п’ятою статті 28
Закону України "Про публічні закупівлі".
(…)
4.
Оголошення
про
проведення
процедури
закупівлі
енергосервісу
обов’язково
оприлюднюється
на
офіційному веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель додатково
англійською мовою.

передбаченому частинами другою та
дванадцятою статті 29 Закону України
"Про публічні закупівлі".
(…)
4. Оголошення про проведення
процедури
закупівлі
енергосервісу
обов’язково
оприлюднюється
на
офіційному веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель додатково
англійською мовою.

Замовник не зазначає в оголошенні про
проведення процедури відкритих торгів
для закупівлі енергосервісу інформацію,
передбачену
абзацами
четвертим,
п’ятим, шостим і десятим частини другої
статті 21 Закону України "Про публічні
закупівлі". Замовник зазначає в оголошенні
про проведення процедури відкритих
торгів
для
закупівлі
енергосервісу
інформацію про розмір мінімального кроку
підвищення
показника
ефективності
енергосервісного
договору
під
час
електронного аукціону у відсотках та
математичну
формулу,
що
буде
застосовуватися
при
проведенні
електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки (у разі
їх застосування).

Замовник не зазначає в оголошенні
про проведення процедури відкритих
торгів
для
закупівлі
енергосервісу
інформацію,
передбачену
пунктами
третім,
четвертим,
п’ятим,
одинадцятим частини другої статті 21
Закону України "Про публічні закупівлі".
Замовник зазначає в оголошенні про
проведення процедури відкритих торгів
для закупівлі енергосервісу інформацію
про
розмір
мінімального
кроку
підвищення
показника
ефективності
енергосервісного договору під час
електронного аукціону у відсотках та
математичну
формулу,
що
буде
застосовуватися
при
проведенні
електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки (у разі

Стаття 5. Енергосервісний договір
(…)
3. Енергосервісний договір укладається
за ціною, що дорівнює сумі скорочення
витрат замовника енергосервісу на оплату
паливно-енергетичних ресурсів, житловокомунальних
послуг
порівняно
з
витратами, що були б здійснені за
відсутності енергосервісу, яка має бути
забезпечена виконавцем енергосервісу за
весь строк дії енергосервісного договору, з
урахуванням фіксованого відсотка суми
скорочення
витрат
замовника
енергосервісу на оплату відповідних
паливно-енергетичних ресурсів та/або
житлово-комунальних послуг, що підлягає
до сплати виконавцю енергосервісу.

їх застосування).
Стаття 5. Енергосервісний договір
(…)
3. Енергосервісний договір укладається
за ціною, що дорівнює сумі скорочення
витрат замовника енергосервісу на оплату
паливно-енергетичних ресурсів, житловокомунальних
послуг
порівняно
з
витратами, що були б здійснені за
відсутності енергосервісу, яка має бути
забезпечена виконавцем енергосервісу за
весь строк дії енергосервісного договору, з
урахуванням фіксованого відсотка суми
скорочення
витрат
замовника
енергосервісу на оплату відповідних
паливно-енергетичних ресурсів та/або
житлово-комунальних послуг, що підлягає
до сплати виконавцю енергосервісу.

У разі якщо енергосервісним договором
передбачено скорочення рівня споживання
паливно-енергетичних ресурсів, житловокомунальних послуг, енергосервісний
договір укладається за ціною, що дорівнює
добутку обсягу скорочення споживання
замовником енергосервісу відповідних
паливно-енергетичних ресурсів та/або
житлово-комунальних послуг, який має
бути
забезпечений
виконавцем

У
разі
якщо
енергосервісним
договором передбачено скорочення рівня
споживання
паливно-енергетичних
ресурсів, житлово-комунальних послуг,
енергосервісний договір укладається за
ціною, що дорівнює добутку обсягу
скорочення
споживання
замовником
енергосервісу
відповідних
паливноенергетичних ресурсів та/або житловокомунальних послуг, який має бути

Запропоновані
зміни
зумовлені
необхідністю
приведення норм Закону України
«Про
запровадження
нових
інвестиційних
можливостей,
гарантування прав та законних
інтересів
суб’єктів
підприємницької діяльності для
проведення
масштабної
енергомодернізації» до нової
редакції Закону України «Про
публічні закупівлі» (оновлення
посилань на нову редакцію
відповідних
статей
Закону
України
«Про
публічні
закупівлі»).

енергосервісу
за
весь
строк
дії
енергосервісного договору, і відповідних
цін (тарифів), що діяли на дату оголошення
про проведення процедури закупівлі
енергосервісу, з урахуванням фіксованого
відсотка
суми
скорочення
витрат
замовника енергосервісу на оплату
відповідних
паливно-енергетичних
ресурсів та/або житлово-комунальних
послуг, що підлягає до сплати виконавцю
енергосервісу.

забезпечений виконавцем енергосервісу за
весь строк дії енергосервісного договору, і
відповідних цін (тарифів), що діяли на
дату
оголошення
про
проведення
процедури закупівлі енергосервісу, з
урахуванням фіксованого відсотка суми
скорочення
витрат
замовника
енергосервісу на оплату відповідних
паливно-енергетичних ресурсів та/або
житлово-комунальних послуг, що підлягає
до сплати виконавцю енергосервісу.

Ціна енергосервісного договору може
Ціна енергосервісного договору може
бути змінена у випадках, передбачених бути змінена у випадках, передбачених
пунктами 5, 6, 7 частини четвертої статті пунктами 5, 6, 7 частини п’ятої статті 41
36 Закону України "Про публічні Закону України "Про публічні закупівлі".
закупівлі".
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