Інформаційна довідка щодо участі у публічних закупівлях Канади
1. Загальний обсяг ринку державних закупівель відповідно до Угоди СОТ про
державні закупівлі (далі - Угода)
-

На здійснення закупівель на рівні центрального уряду щорічно витрачається
1.7 мільярдів доларів США.

-

Більшість товарів та послуг закуповуються Агентством з суспільних робіт та
урядових послуг Канади.

-

Закупівлі на регіональному рівні (провінції та інші території) оцінюються
у 1.8 мільярдів доларів США щорічно.

2. Основні галузі державних закупівель у Канаді
-

Найбільш популярні товари для закупівель: інформаційні технології, меблі,
транспортні засоби та лабораторне устаткування.

-

Найбільш популярні послуги для закупівель: професійні послуги, послуги в сфері
інформаційних технологій та адміністративні послуги.

3. Участь у державних закупівлях:
Головний веб - портал: https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tenders. Цей веб-сайт
надає компаніям можливість здійснювати пошук тендерних пропозицій на
федеральному рівні по даті, товарам, послугам, будівельними роботами. Компанії
також можуть зареєструватися для отримання повідомлень на електронну пошту про
тендери, що мають відбутися.
-

Можливості щодо участі в закупівлях на рівні провінцій та регіональних
територій можна знайти тут: https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tenders/othergovernment-tender-sites.

-
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https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tenders/follow-opportunities
-

Велика кількість органів влади Канади публікує річні плани закупівель
(наприклад такі, як Агентство з суспільних робіт та урядових послуг Канади,
Канадська королівська кінна поліція, тощо.)

4. Можливості для укладення контрактів субпідряду
-

Перелік зацікавлених постачальників, дозволяє компаніям реєструватись та
додавати своє найменування та контактну інформацію до переліку сторін, що
зацікавлені взяти участі в конкретному тендері, опублікованому на сайті
Buyandsell.gc.ca.

Див:

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tenders/get-

started/join-a-list-of-interested-suppliers
-

Потенційні субпідрядники можуть також ознайомитись з компаніями, які
виграли тендери раніше та встановити контакт з такими постачальниками для
майбутніх закупівель. Див.: https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/contracthistory

5. Що підпадає під сферу дії Угоди в Канаді.
-

78 центральних органів влади, включаючи всі департаменти та більшість
агентств, за винятком закупівель деяких, діяльність яких пов’язана з безпекою
(наприклад: Департамент національної безпеки). Також під сферу дії Угоди
підпадають певні види закупівель на регіональному рівні (провінції та інші
території).

-

усі послуги, за винятком будівельних послуг компанії “Transport Canada” та
землерийні роботи.

-

інформацію щодо повного переліку органів влади, товарів та послуг, на які
розповсюджується Угода в Канаді та суми порогів можна знайти на сайті
Світової організації торгівлі, у рубриці про Угоду за наступним посиланням:

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm

6. Процедури закупівлі
-

Всі державні закупівлі проводяться за допомогою електронної системи.

-

Контракти, застосовуються для заздалегідь визначених вимог або напрямків
роботи, та встановлює терміни та умови, включно із заздалегідь визначеною
кількістю, цінами або ціновими пропозиціями, та датою поставки)

-

Постійно відкриті пропозиції використовуються, у разі якщо одна або декілька
урядових установ періодично замовляють одні й ті ж самі товари та послуги, які
є в наявності, або коли наявна вимога відома заздалегідь (включно із датою та
кількістю, поставки).

-

Домовленості про поставку використовуються для товарів та послуг, які
закуповуються

на

регулярній

основі

у

попередньо

кваліфікованих

постачальників, але за якими замовник не зобов’язаний купувати будь-які товари
чи послуги до виникнення потреби протягом періоду чинності контракту.
-

В Канаді функціонує обов’язкова для використання інформаційна система для
реєстрації постачальника (Supplier Registration Information system (SRI)). Див.:
https://buyandsell.gc.ca/for-businesses/selling-to-the-government-of-canada/registeras-a-supplier

7. Ключові законодавчі акти та затверджені вимоги щодо імпорту:
-

Акт про Агентство з суспільних робіт та урядових послуг Канади;

-

Акт про фінансову адміністрацію та Регламент про урядові контракти

-

Акт про продукцію в оборонній сфері;

-

Федеральний акт про відповідальність;

-

Регламент про урядові контракти.

8. Інші корисні приватні сайти/Ділові посібники/Дослідження ринку:

-

“Продаж Уряду Канади” – 5-етапний підхід для допомоги малому бізнесу з
метою розуміння основних засад державних закупівель та здійснення продажів в
Канаді.
canada

Див:

https://buyandsell.gc.ca/for-businesses/selling-to-the-government-of-

