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16
млрд

Уряд Канади є одним з найбільших 
замовників товарів та послуг з 
щорічним обсягом закупівель більше 
16 мільярдів CAD

Основним державним замовником 
є Департамент державних послуг і 
закупівель Канади (Public Works and 
Government Services Canada –
PWGSC)

Ключові товарні групи, що 
закуповуються: інформаційні 
технології, меблі, транспортні 
засоби та лабораторне обладнання

Ключові послуги, що 
закуповуються: послуги у сфері 
інформаційних технологій, професійні 
та адміністративні послуги

У Канаді Угода GPA охоплює близько 
78 центральних органів влади, 
включаючи всі департаменти та 
більшість агентств

Загальна інформація 3



4Покриття Канади відповідно до GPA
Товари та 
послуги, $

Будівельні 
роботи, $

Центральні державні органи: 
належать до позитивного переліку. 
До цієї групи входять міністерства та 
більшість відомств (загалом 78 
органів).

164 035 6 297 650

Регіональні державні органи: 
належать до негативного переліку. Ці 
органи включають міністерства та 
відомства всіх провінцій та територій.

448 022 6 297 650

Інші державні підприємства: 
включають в себе 10 державних 
федеральних підприємств, так званих 
Королівських корпорацій, на які 
розповсюджується дія угоди GPA.

448 022 6 297 650

Обмеження розповсюджуються 
лише на закупівлі для органів 
безпеки, наприклад Міністерство 
національної оборони. 

Не підпадають під дію угоди 
державні органи та підприємства 
сектору MASH (органи місцевої 
влади, ВНЗ, школи та лікарні).



5Покриття Канади відповідно до GPA
Товари та послуги

• Канадська поштова корпорація

• Канадський музей історії

• Королівський монетний двір Канади

• Канадська комісія з туризму

• Національна столична комісія

• Національна галерея Канади

• Національний музей науки і техніки

• Канадський музей природи

• Корпорація залізничного транспорту 
Канади 
Via Rail Canada Inc.

Угодою покриваються практично усі товари та послуги. Перелік 
послуг, що закуповуються є вичерпним. Послуги класифікуються 
відповідно до Тимчасової основної товарної класифікації Організації 
Об’єднаних Націй (CPC Рrov.), розміщеної за посиланням.

Виключення складають: 
• товари та послуги, пов’язані із національним захистом 
та безпекою 

• послуги з управління та експлуатації державних або 
приватних об’єктів, що використовуються для 
державних цілей; комунальні послуги; архітектурні та 
інжинірингові послуги, пов'язані з обслуговуванням 
аеродромів, об'єктів зв'язку та ракетно-технічних баз; 
послуги, що закуповуються для підтримки 
розміщеного за кордоном військового контингенту.

Повний перелік 
Королівських корпорацій :



6Покриття Канади відповідно до GPA

Загальні виключення

Угодою покриваються усі види будівельних робіт.

Загальними виключеннями з-під дії Угоди GPA є закупівлі 
наступних груп:

• послуги із суднобудування та судноремонту;

• обладнання для міського залізничного та міського 
транспорту;

• комунікаційне обладнання (група 58 FSG);

• сільськогосподарські товари, вироблені для сприяння 
реалізації програм підтримки сільського господарства 
або програм громадського харчування.

Будівельні роботи Виключення складають 
лише днопоглиблювальні роботи та 
будівельні роботи, що закуповуються 
Департаментом транспорту або від його імені.



7Правова основа: міжнародні угоди

Закупівлі на федеральному рівні, в першу чергу, підпорядковуються вимогам 
міжнародних угод. Однією з таких угод є Угода Світової організації торгівлі про 
публічні закупівлі (GPA) 1996 року, переглянута у 2014 році.

Повний текст Угоди доступний для перегляду та опрацювання за посиланням.

Особливістю законодавства Канади у сфері публічних закупівель є розповсюдження на 
Замовника, як положень міжнародних угод, так і законодавства, що визначає їхню 
закупівельну практику.

Крім того, на них також поширюються зобов'язання, що ґрунтуються на загальному 
законодавстві щодо проведення державних закупівель.



8Правова основа: законодавчі акти

Основними актами, щорегулюють сферу публічних закупівель в Канаді є:
- Положення про урядові контракти (Government Contracting Regulations)

- Закон про управління фінансами (Financial Administration Act)

- Закон про Департамент державних послуг і закупівель (Department of Public Works and Government 
Services Canada Act)

- Федеральний закон про підзвітність (Federal Accountability Act)

- Закон про виробництво в оборонній сфері (The Defence Production Act)

Додатково також використовуються наступні законодавчі акти:

• закон про конфлікт інтересів (Conflict of Interest Act)
• закон про доступ до інформації (Access to Information Act)
• закон про конфіденційність (Access to Information Act)
• закон про офіційні мови (Official Languages Act)
• закон про лобіювання (Lobbying Act)
• кримінальний кодекс (Criminal Code)

• закон про департамент юстиції
(Department of Justice Act)

• закон про неплатоспроможність і 
банкрутство (Bankruptcy and Insolvency 
Act)

• закон про конкуренцію (Competition Act)



9Правова основа – законодавчі акти
Положення про урядові контракти

Визначає основні положення, що застосовуються до всіх контрактів щодо закупівель товарів, 
послуг та будівельних робіт, що укладаються організацією-замовником.

Положення про урядові контракти:

• регулює умови укладання контрактів;

• визначає вимоги щодо укладення контрактів про надання юридичних послуг;

• визначає умови, за якими пропозиції не є предметом запиту;

• визначає загальні правила використання авансових та поетапних платежів;

• визначає питання захисту пропозицій та контрактів.

Закон про управління фінансами

Визначає правову основу для отримання та використання державних коштів, а також практичний опис 
укладання контрактів PWGSC та їх клієнтів.



10Правова основа – законодавчі акти
Закон про Департамент державних послуг і закупівель

Визначає створення та порядок функціонування PWGSC, що здійснює свою діяльність в якості 
спільного органу уряду Канади, його коло прав та обов’язків. Діяльність цього органу повинна 
бути спрямована головним чином на забезпечення департаментів, дирекцій та установ уряду 
Канади послугами для підтримки їх програм. 

Федеральний закон про підзвітність
Передбачає правила щодо конфлікту інтересів, обмеження щодо фінансування виборів і 
заходи дотримання адміністративної прозорості, контролю і підзвітності.

Закон про виробництво в оборонній сфері

Закон покладає на Міністра PWGSC відповідальність щодо реалізації цього закону і надає 
виняткове право купувати або іншим чином придбавати витратні матеріали для сектору оборони 
і будівництва оборонних проектів, необхідних Департаменту національної оборони. Існують 
також вимоги щодо безпеки для окремих осіб, об'єктів, контрольованих товарів і технологій.



11Правова основа: регулювання окремих галузей

Програма промислової безпеки 
провадить охоронні послуги з моніторингу 
для державних замовників, перш ніж надати 
їм доступ до захищеної і секретної інформації 
та державних активів.

Програма контрольованих товарів –
національна програма безпеки вітчизняної оборонної 
промисловості Канади, що запобігає поширенню 
тактичних і стратегічних технологій і активів, в тому 
числі ракетної техніки, військової техніки і пов'язаної з 
ними інтелектуальної власності.

Спільна програма сертифікації 
захищає недослідженні військові важливі 
технічні дані від втручання загальних 
супротивників, але дозволяє передавати дані 
між приватними американськими і 
канадськими організаціями, які мають 
законну потребу в них.

Програма промислових і регіональних 
переваг – вітчизняна компенсаційна програма, що 
підтримується федеральним урядом Канади з метою 
підтримання високих параметрів у закупівлях
оборонного сектору.



12Правова основа: муніципальний рівень

Кожна провінція і територія має своє власне окреме законодавство, з різним ступенем 
складності і формальностей.

Наприклад, у провінції Онтаріо Закон Міністерства державних послуг вимагає від уряду 
провінції під час проведення процедур закупівель керуватися політикою і директивами, 
встановленими Правлінням Кабінету, які стосуються будівництва, публічних робіт, 
реконструкції або ремонту. 

В Онтаріо, закупівлі більш широким колом суб'єктів державного сектору, включаючи шкільні 
ради та лікарні, проводяться відповідно до вимог Директиви широкого державного сектору 
Онтаріо 2010 року, яка включає в себе Кодекс правил щодо здійснення поставки і 25 
обов'язкових вимог.

Процедури закупівлі на муніципальному рівні, як правило, регулюються та проводяться відповідно 
до вимог загального права і кодифіковані в муніципальних статутах, підзаконних актах щодо 
закупівель, нормах укладання контрактів і проведення процедур закупівель.



13Основні процедури

Зазвичай установи та організації, що здійснюють публічні закупівлі 
використовують відкриті, обмежені та переговорні процедури.
Закупівлі товарів та послуг понад $18 517 здійснюються шляхом отримання заявок 
(solicitation of bids) від потенційних постачальників із використанням різних 
методів.

Найчастіше використовуються чотири методи:

• запрошення на тендер (an invitation to tender – ITT)

• запит пропозицій (a request for proposal – RFP)

• запит на фіксовану пропозицію (a request for Standing Offer – RFSO)

• запит на домовленість про поставку (a request for Supply Arrangement – RFSA)

У повідомленні про тендер зазначається процедура закупівлі, що
застосовуватиметься, та вказуються необхідні тендерні документи.



Запрошення до участі в тендері 

Коли покупець має пряму потребу (наприклад,
готовий товар), він може надати запрошення до 
участі в тендері (ІТТ). 

Оцінювання проводиться за найнижчою ціною з 
урахуванням дотримання всіх обов'язкових вимог.

Зазвичай застосовується для постачанняу 
проектах з будівництва.

14



Запит про надання тендерних пропозицій 

Є випадки, коли постачальника не можна обрати 
лише на підставі найнижчої запропонованої ціни.

Для більш складних контрактів застосовується 
Запит про надання тендерних пропозицій (RFP), і 
рішення приймається на підставі цінових та 
нецінових критеріїв оцінювання.

15



Якщо покупцеві потрібно купувати товари або 
послуги постійно, він може надати Запит фіксованої 
пропозиції (RFSO).

Якщо ви погоджуєтеся на участь у процедурі RFSO, це
означає, що ви погоджуєтеся надавати товари або
послуги за фіксованої ціною впродовж певного
періоду.

Запит про надання фіксованої пропозиції 16



Multi Use List 
(WTO GPA)

N23: Автомобілі, автомобільні транспортні засоби, причепи

N58: Зв'язок, системи виявлення та когерентного випромінювання

N70: Обладнання для автоматичного обробки, програмне забезпечення 

N71: Меблі 

N74: Офісні машини, системи обробки 

N75: Канцелярські товари та пристрої

N84: Одяг, індивідуальне обладнання

N91: Паливо, мастила

D3: Обробка інформації та пов'язані телекомунікаційні послуги

R: Професійні, адміністративні служби та служби підтримки

RO: професійні послуги

R1: Адміністративні та служби підтримки

R2: Набір персоналу

Обов'язкові фіксовані пропозиції 17



Запит на домовленість про поставку 

Покупець може надати Запит на домовленість 
про поставку (RFSA) коли:

Є потреба в придбанні товарів або послуг на 
постійній основі, та 

Існують змінні чинники, такі як технічні завдання 
або вимоги, які не можна передбачити 
заздалегідь

Заявки отримуються від попередньо відібраних 
постачальників за конкретними вимогами

18



19Фіксовані пропозиції VS домовленостi про 
поставку

Фіксовані пропозиції Домовленості про поставку

• товари чи послуги закуповуються на регулярній основі;

• перелік прекваліфікованих учасників.

• Замовник формує перелік учасників, 
використовуючи запити (“call ups”)

• Замовник формує перелік учасників на 
конкурентній основі

• Ціни заздалегідь визначені та зафіксовані • Ціни не зафіксовані

• Визначені терміни та умови виконання • Конкретні вимоги у рамках схеми постачання 



20Основні процедури: переговорна процедура закупівлі
Неконкурентна процедура закупівель (або підхід єдиного 
джерела) застосовується лише за особливих обставин:

Неконкурентна процедура закупівель

• характер роботи такий, що вона 
не буде мати вплив на інтереси 
суспільства (наприклад, вимоги, 
що стосуються національної 
безпеки, таких як деякі військові 
проекти).

• необхідність у закупівлі 
обумовлена аварійною 
ситуацією, за якої затримка 
приводе до нанесення шкоди 
суспільним інтересам;

• кошторис витрат не перевищує:

o $18 515 для товарів і послуг (очікується, що переможною буде економічно ефективна пропозиція з нижчою за 
$18 515 сумою контракту);

o $74 070 для архітектурних, інженерних та інших послуг, необхідних для планування, проектування, 
підготовки або нагляду будівництва, ремонту, реконструкції або відновлювальних робіт;

o $ 74 070 для контрактів щодо послуг на обслуговування Канадського агентства з міжнародного розвитку 
(CIDA), пов'язаних з програмами або проектами міжнародної допомоги в цілях розвитку;

• тільки одна особа здатна 
виконувати роботу, наприклад, 
коли постачальник володіє 
авторськими правами або 
ліцензією;



21Етапи участі у державних закупівлях Канади

Пошук актуального оголошення Слайд 22

Запит специфікації тендеру та її опрацювання Слайд 26

Підготовка тендерної пропозиції Слайд 28

Подача тендерної пропозиції Слайд 28

Розгляд тендерних пропозицій

Визначення найбільш вигідної пропозиції Слайд 29

Укладення контракту



22Пошук актуального оголошення

Сайт державних закупівель Канади відображає 
інформаційну базу про активні та завершені тендерні 
процедури. 
Будь-яка особа має доступ до інформації, адже сайт:
• не потребує реєстрації та додаткових витрат;
• дає можливість пошуку інформації про тендери за 
часовим та цільовим параметром;

• дає можливість отримувати оголошення про нові 
тендери та запити пропозицій. 

Детальніше про реєстрацію на сайті дивіться на слайді.
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За часовим параметром:
• нові оголошення
• змінені сьогодні
• активні
• завершуються через 24 години
• завершені
• контракти

За цільовим параметром:
• товари
• послуги
• послуги, що пов’язані з товарами
• будівництво
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Більше $18 515
більшість тендерних запитів публікуються на сайті публічних закупівель Government 
Electronic Tendering Service (GETS) та доступні на мінісайті тендерів Tenders. 
інші електронні ресурси, які дають можливість замовникам проводити тендери із 
закупівлі професійних послуг або консультаційних послуг, що пов’язані з нерухомим 
майном, до $59 552 чи на послуги в будівництві до $74 070 наприклад: ProServices та 
SELECT.

Менше $18 515 
замовники можуть звернутися безпосередньо до постачальника без оголошення тендеру. 
Такі пропозиції розглядаються PWGSC як низькодоларові закупівлі (low dollar value
procurement) та регулюються відповідно до Директиви щодо проведення закупівель з 
низькою вартістю (доступна на GCpedia - Acquisitions Program Policy Suite). 
У цьому випадку, замовники мають визначити найбільш вигідний підхід до закупівлі для 
кожної вимоги, аби отримати кращу пропозицію та забезпечити своєчасність та 
економічну ефективність кожного контракту. Вони можуть використовувати різні способи 
постачання для ідентифікації та вибору постачальника на конкурентній або 
неконкурентній основі. Часто постачальники можуть бути обрані з онлайн-системи 
інформації про постачальників Supplier Registration Information.



25Визначення предмету закупівлі

GSIN – код для визначення товарів та послуг у процедурах публічних закупівель, за 
яким і здійснюється пошук активних оголошень, пропозицій щодо постачання та 
історію контрактів.

Складові коду GSIN
Для прикладу розглянемо код для продовольчих товарів
N89 – код товарної групи (Subsistence)
20 – клас товарної групи (Bakery and Cereal Products)
В результаті отримаємо унікальний код для нашої 
продукції N8920ZC Groceries, Miscellaneous

В 2017 році планується 
заміна кодів GSIN на 
систему кодів ООН (United 
Nations Standard Products 
and Services Code (UNSPSC)

Для самостійного пошуку варто скористатися 
наступними онлайн-сервісом Browse GSIN Codes.

Інструкція знаходиться тут (на прикладі 
Продовольчих товарів).
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Тендерна документація є основним тендерним документом, що містить всю необхідну 
інформацію для підготовки тендерної пропозиції постачальником.
Завантажити відповідну документацію можна перейшовши на сторінку оголошення 
конкретного тендеру.   

Зазвичай, тендерна документація включає в себе наступні розділи:
1. Загальна інформація: предмет закупівлі, міжнародні угоди, відповідно до правил яких 
проводитиметься закупівля, умови надання роз’яснень учасникам, пропозиція яких програла.

2. Інструкції для учасників: стандартні інструкції, умови та критерії, інструкції щодо подання 
пропозицій, умови щодо ліцензування та страхування і перелік законодавчих актів, якими 
регулюватиметься процес конкретної закупівлі.

3. Інструкції щодо підготовки тендерних пропозицій
4. Критерії оцінки та вибору переможця
5. Інформація про сертифікати та додаткова інформація про вимоги щодо освіти та досвіду 
потенційного постачальника

6. Основні умови контракту: містить інформацію про укладення контракту, умови оплати та 
здійснення розрахунків

7. Додатки до тендерної документації 
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Компанія може бути включена до списку зацікавлених постачальників за 
конкретним тендером. 
Таким чином компанія інформує інших учасників, що вона зацікавлена в участі в 
цьому тендері для можливого пошуку партнерів.

Аби додати інформацію про свою компанію до списку зацікавлених учасників, потрібно 
зайти на сторінку з оголошенням про тендер та перейти за опцією ”Access the List of
Interested Suppliers for this tender”. 
На наступній сторінці відображається перелік компаній, які вже є у списку зацікавлених 
постачальників. 
На цій же сторінці є опція “Become an Interested Supplier”.
Після заповнення інформації про компанію її буде автоматично включено до списку 
зацікавлених постачальників.

Включення компанії до списку зацікавлених постачальників не є заявкою 
на участь у тендері або пропозицією. 
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У більшості випадків тендерні пропозиції подаються в паперовому 
вигляді, відповідно до вимог, що встановлені в тендерній 
документації.

У випадку відкритих торгів, учасники можуть подати свої тендерні 
пропозиції протягом 40 днів з дати, коли було опубліковано оголошення 
про закупівлю.

У інших випадках, відповідно до правил PWGSC, претенденти повинні 
подати свої пропозиції протягом не менше, ніж 15 календарних днів.

Складові частини тендерної пропозиції: 
• технічна (відповідність технічним вимогам), 
• фінансова (ціна та передбачені податки та збори) та 
• документальна (сертифікати).
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Замовник повинен присуджувати контракт на основі найкращої вартості або 
найнижчої ціни. 
У випадку, якщо контракт присуджується на основі найкращої вартості, замовник 
має також визначити критерії, пов'язані з предметом договору. 

Критерії оцінки:
• ціна;
• експлуатаційні витрати;
• витрати на утримання;
• рівень після-продажного 
обслуговування;

• технічна підтримка;
• технічні переваги;
екологічні характеристики.

Критерії присудження контракту повинні бути 
розкриті учасникам торгів заздалегідь у 
тендерній документації, у тому числі відносна 
вага кожного критерію. 
Там, де неможливо вказати вагу критерію 
заздалегідь, у тендерній документації їх 
перераховують в порядку убування важливості.
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На федеральному рівні урядова політика передбачає включення до тендерного 
запиту пункту, що надає можливість учасникам звернутись до замовника за 
роз’ясненнями про причини програшу їх пропозицій.
Аналогічна практика застосовується і при муніципальних закупівлях.

Загалом, роз’яснення будуть включати наступне, в залежності від обставин:
• назва постачальника-переможця;
• загальна оціночна вартість та ціна контракту;
• загальна неконфіденційна інформація про відносні переваги переможця;
• причини, чому пропозиція того чи іншого учасника не перемогла.

Метою надання роз’яснень є пояснити учасникам, чому їх пропозиції не були 
переможними, надаючи їм можливість вдосконалити документацію для участі в 
майбутніх закупівлях.
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Надання розяснень (Debriefing)

Демонструє чесність, відкритість та прозорість 
процесу укладання контрактів федеральним 
урядом. 
Також, замовники можуть вдосконалити майбутні 
запити пропозицій на основі коментарів та порад, 
наданих учасниками/постачальниками.

Кожне оголошення повинно включати в 
себе положення про те, що учасники 
можуть зробити запит на надання 
роз'яснень за результами тендеру. 
Це положення включається до відомчих 
стандартних шаблонів із закупівлі.

Роз’яснення надаються замовниками лише за запитом 
після присудження контракту, або досягнення 
домовленостей у випадку застосування фіксованої 
пропозиції (SO) чи домовленості про постачання (SA). 
Письмові роз'яснення зазвичай видаються у вигляді
листа-вибачення (regret letter), яке розсилається кожному
учаснику, що програв тендер. (Наприклад, Annex 7.1
Samples of Regret Letters)

У випадку комплексних закупівель, коли 
запит складається з кількох етапів, 
замовник після кожного етапу повідомляє 
учасників про те, що їх пропозиція 
програла, та надає роз’яснення за їх 
запитом.
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Сесія зворотнього зв’язку (Feedback session)

Мета сесії: 
• забезпечити учасників інформацією, що відноситься до їх 
пропозицій;

• забезпечити учасників інформацією про обов'язкові 
критерії, яким вони відповідають або не відповідають, або 
про їх загальний бал чи оцінку за кожним технічним 
критерієм;

• пояснити учаснику зрозуміти, чому його пропозиція не 
відповідає визначеним вимогам. При цьому інформація 
про інших учасників та їх пропозиції не розголошується.

Всі учасники повинні мати доступ до 
тієї ж інформації про тендер, що 
буде перенесено. Таким чином, вся 
інформація сесїї зворотного зв'язку 
повинна бути документально 
підтверджена замовником. 
Інформація, обговорена під час сесії 
зворотного зв'язку, де доречно, буде 
представлена в загальній формі в 
наступному запиті пропозицій для 
всіх потенційних учасників торгів.

відбувається на вимогу учасників, якщо тендер було 
відмінено чи перенесено.
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Право на подання скарги має будь-який потенційний постачальник. Подання скарги 
можливо у випадках, коли мали місце наступні факти:
• невідповідність дій замовника вимогам чинного законодавства про закупівлі;
• порушення замовником адміністративних правових зобов'язань

У разі, якщо замовником порушено вимоги щодо закупівель, визначених міжнародними 
договорами з торгівлі, скарги подаються до Канадського міжнародного торговельного 
трибуналу (Canadian International Trade Tribunal – CITT).

Терміни позовної давності залежать від застосовного права в тій чи іншій юрисдикції, в 
залежності від області, яка конституційно підпадає під юрисдикцію певної провінції. 

У більшості провінцій основний термін позовної давності за позовами про порушення умов 
контракту становить два роки з моменту, коли виникла вимога чи заявник мав дізнатися 
про появу скарги, хоча різні терміни давності можуть варіюватися в залежності від провінції 
або предмета скарги.
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Строки подання скарги:
• 10 робочих днів з дня, коли стали відомі або обґрунтовано мали стати відомими 
обставини, що є в основі скарги;

• 10 робочих днів з дня відповіді замовника;
• у окремих випадках термін подачі скарги може бути збільшений до 30 днів.

Правила визначення терміну подачі скарги:
• день початку періоду не враховується;
• останній день періоду враховується;
• вихідні та святкові дні провінції, де має бути подана скарга, не враховується.
• Інформацію про свята можна знайти на сайті CITT.

Скарга і всі підтверджуючі документи можуть бути надіслані до CITT: 
• використовуючи його захищені сервіси з електронної подачі скарг
• шляхом надсилання листа звичайною (незахищеною) електронною 
поштою на адресу citt-tcce@tribunal.gc.ca;

• на паперовому носії. У цьому випадку вимагається заповнення 
форми готової фотокопії скарги та подання її оригіналу

Скарги подаються 
у письмовій формі. 
Форма скарги доступна 
на веб-сайті Трибуналу 
за адресою www.citt-
tcce.gc.ca/en/how-file-
complaint. 
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• заявника;

• закупівлю; 

• замовника;

• елементи скарги:
- заява про форму допомоги / докладний опис подій, істотних 

юридичних і фактичних підстав скарги, часу і дати;
- будь-яка інформація, яка призвела до подачі скарги;
- положення, що містяться в торгових угодах, які були порушені;

• заява на відшкодування;

• додатки (усі відповідні документи та пов'язане листування між 
заявником і замовником).

Скарга повинна містити інформацію про:
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Плата за 

подання скарги
За загальнимправилом плата за подачу скарги до CITT не вимагається. У окремих
випадкахможливе стягнення збору, про що Трибунал надасть відповідну інформацію.

Порядок 
розгляду скарг

1. Рішення про розгляд скарги

При отриманні скарги, CITT надає номер файлу, відправляє лист на адресу заявника, 
що підтверджує отримання скарги, та копію замовнику.

Протягом п'яти робочих днів з моменту подачі скарги, CITT повинен прийняти 
рішення, чи слід провести розслідування за скаргою.

Коли скарга прийнята до розслідування, CITT повідомляє заявника та замовника. Якщо 
контракт був присуджений замовник повинен надати ім'я та адресу підрядника за 
договором. Якщо CITT приймає скаргу до розгляду, повідомлення про розгляд 
скарги розміщується на веб-сайті CITT і також публікується в Canada Gazette.

Якщо скарга не приймається до розгляду, заявник повідомляється про це рішення і 
його причини, як правило, протягом 15 днів.
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2. Строки розгляду скарг:
• скорочений – 45 днів;
• звичайний – 90 днів;
• подовжений – 135 днів.

Будь-яка сторона може запросити використання скороченого варіанту, який вимагає, щоб 
рішення CITT було прийнято протягом протягом 45 днів. Проте, такий запит повинен бути 
зроблений у письмовій формі і наданий CITT не пізніше ніж через 3 дні після подачі 
скарги. CITT ухвалює рішення протягом 2-х днів з моменту отримання запиту, чи може 
бути застосований скорочений розгляд скарги. Коли експрес опція використовується, 
звичайні строки для подання різних доповідей та зауважень і видачі визначення 
Трибуналу скорочуються.

3. Правозастосовні процедури
За результатами розгляду скарги СІТТ видає одне із наступних рішень:
• видання нового запиту учасникам щодо призначеного контракту
• повторна оцінка пропозицій учасників
• припинення контракту з визначеним переможцем
• присудження контракту скаржникові
• компенсування скаржникові суми коштів, визначеної СІТТ.

Порядок 
розгляду скарг
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Сайт buyandsell.gc.ca надає доступ до інформації про актуальні оголошення, історію 
контрактів на закупівлі, інструкції щодо закупівель, ініціативи та програми щодо 
закупівельних програм Уряду Канади.

Реєстрація знадобиться для того, щоб отримати доступ до списку фіксованих 
пропозицій (SO) та домовленостей про постачання (SA).

Необхідно перейти на 
сторінку для реєстрації 
постачальника та натиснути 
”Start Registration”.
Для реєстрації необхідно 
мати Бізнес Номер
(Procurement Business
Number – PBN) для 
отримання платежів від 
PWGSC.

Для нерезидентів Канади 
існують відповідні офіси/ 
агенції, які займаються їх 
податковою реєстрацією. 
Знайти їх можна за 
посиланням. 
Відповідно для українських 
компаній це буде Офіс 
послуг з оподаткування 
провінції Нова 
Шотландія.

На сайті CRA в розділі “Business” знаходимо 
опцію Registering your business. На цій 
сторінці треба обрати Form RC1, Request for
a Business Number.

Аби зареєструватися потрібно заповнити 
форму RC1 та направити факсом на телефон 
відповідного офісу для нерезидентів. 
Посібник щодо заповнення форми RC1 
знаходиться за посиланням (Guide RC2, The 
Business Number and Your Canada Revenue 
Agency Program Accounts).



39Реєстрація на сайті: крок 1
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41Реєстрація на сайті: крок 3
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43Визначення предмету закупівлі
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45Статистичні дані
Предмет закупівлі GSIN код Кількість

контрактів

Готелі, Санаторії та комерційне житло V502B 6 319

Програмне забезпечення автоматичної обробки даних N7030 4 584

Професійні послуги з інформатики D302A 3 299

HR Послуги, Бізнес-консалтинг / Управління змін; 
Послуги з управління проектами R019BF 2 912

Будівництво інших будівель 5129B 2 048

Купівля та розміщення медіа та реклами T003AF 1 376

Архітектурні послуги - Будинки C119A 1 334

Послуги тимчасової допомоги, підтримка Головного управління R201AA 1 214

Бізнес послуги R019E 1 191

Лабораторне обладнання та приладдя N6640 1 124

ТОП-10 
предметів 
закупівель за 
кількістю 
контрактів за 
2014-2016 роки



46Статистичні дані
Предмет закупівлі GSIN код

Сума 
контрактів, 
млрд. CAD

Послуги з управління нерухомістю та спорудами - Будівництво M190A 240,6

Програмне забезпечення автоматичної обробки даних N7030 27,8

Будівництво комерційних будівель 5124B 27,0

Лагодження та капітальний ремонт гелікоптерів (військових) JX1520B 23,1

Проектування на морі та інженерні послуги C216C 18,6

Будівництво інших будівель 5129B 18,4

Лікарські засоби та біологічні препарати N6505 12,8

Штурмова та тактична колісна техніка N2355 11,9

Вантажівки та тягачі, колісні N2320 10,8

Інженерні та технічні послуги, авіаційно-космічні, військові C219BF 9,9

ТОП-10
предметів 
закупівель за 
сумою контрактів 
за 2014-2016 роки



47Статистичні дані
Предмет закупівлі GSIN код Коефіцієнт 

зростання

Послуги з альтернативного вирішення спорів R019HB 6,35

Бізнес послуги R019E 5,94

Тонери, картриджі для різних типів принтерів і факсів N7045126 5,08

Різні автотранспортні компоненти, броньовані бойові машини N2590C 2,87

Послуги з прокладання та ущільнення асфальту 5131BI 2,24

Будівництво медичних будівель 5128B 2,16

Послуги з укладення бруківки на парк-майданчиках 5154C 2,16

Архітектурні та інженерні послуги –Промислові будівлі C115A 2,16

Послуги зі збору даних R113A 2,03

Послуги з покрівельних робіт, укладки асфальту та бітуму 5153AB 2,00

ТОП-10 
за темпом 
середньорічного 
зростання кількості 
контрактів за 2014-
2016 роки
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Предмет закупівлі GSIN код Коефіцієнт 
зростання

Послуги з електрики S001A 34,16

Транспортні послуги V401J 24,20

Електронні збройні тренажери, аксесуари та запчастини N6920999 20,58

Інженерні послуги – Управління будівництвом C219BK 19,45

Послуги з підтримки бойової підготовки –
тільки винищувачі та навчально тренувальні літаки U099BE 17,61

Трактори колісні, для буксирування літаків N1740J 14,40

Обладнання для спалення палива N4530 13,67

Контейнери для побутової та комерційної утилізації N7240 13,57

Ручні інструменти N5130 12,80

Транспортні послуги, не включені в інші V401I 11,40

ТОП-10
за темпом 
середньорічного 
зростання суми 
контрактів за 2014 -
2016 роки

Статистичні дані



49Корисні посилання
Положення про урядові контаркти http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-87-402/

Закон про управління фінансами http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/

Закон про Департамент публічних
робіт та державних послуг Канади http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-38.2/

Федеральний закон про підзвітність http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-5.5/index.html

Закон про виробництво в оборонній
сфері http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-1/

Посібник-керівництво про постачання https://goo.gl/JFw3sV

Огляд законодавства, що регулює 
публічні закупівлі Канади http://ca.practicallaw.com/4-521-6007?source=relatedcontent

Посібник по заповненню форми RC1 http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/rc2/rc2-15e.pdf
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