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і створення єдиного типового контракту

● Вступ

В цьому короткому аналізи ми досліджуємо практику використання в закупівлях
у є-каталогах в Prozorro типового договору. Ця робота допоможе оцінити
можливість введення і розповсюдження практики використання типових
договорів чи електронного документообігу як у є-каталогах, так і на певних
ринках для закупівлі товарів у всій системі публічних закупівель.

Нами проаналізовані 837 договорів в є-каталогах із початку 2021 року на
предмет їх схожості із типовим договором, розробленим зусиллями
адміністраторів є-каталогу. В результаті поточні контракти були поділені на три
умовні групи: точні копії типового договору (менше 2% від кількості), схожі на
типовий договори (32%), які теоретично без проблем можуть бути типізовані, та
решта договорів (вузькоспеціалізовані договори для певних товарів, договори,
надані постачальниками або “формальні договори”). На цю, останню групу,
припадає близько 66% від проаналізованих нами документів і, які наразі важко
чи навіть не можливо уніфікувати.

● Контрактінг у Prozorro

Закон про Публічні закупівлі не висуває спеціальних вимог до контрактінгу, який
повністю регулюється чинним законодавством. Зокрема, відповідно до частини
1 статті 638 ЦК України договір вважається укладеним, якщо сторони в
належній формі досягли згоди щодо всіх істотних умов договору.
Також, у частині 2 статті 180 ГК України закріплено, що господарський договір
вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку
та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов.

- Предмет, ціна та строк дії договору



- Умови, що визначені законом як істотні
- Умови, що є необхідними для договорів даного виду
- Усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути

досягнута згода

Тобто  цей перелік не може бути вичерпним, i набір істотних умов залежить від
виду господарського або цивільно-правового договору.

Будь-яка організація намагається у своїй господарській діяльності прийти для
типових договір, що спрощує та зменшує трансакційні витрати в діяльності.
намагається прийти до такого ж результату і екосистема Prozorro. Типовий
контракт дозволяє зменшити час та відповідно витрати на проведення закупівлі,
робить цей процес більш захищеним, передбачуваним та сталим для обидвох
сторін публічних закупівель.

Однією із можливих сфер, де можна ввести типовий контрактінг є у-каталоги.
Це пов1язано із тим, що там закуповуються лише товари, вартість якого (яких) є
меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3
Закону "Про публічні закупівлі" (далі - Закон). Крім того, товари є
типовими/поширеними на ринку, які пропону.ться декількома учасниками
Головне - їх сума, зазвичай, становить кількасот чи кілька тисяч гривень.

● Типовий договір у є-каталогах

Ще в 2019 році адміністратори каталогів - ДУ “Професійні закупівлі” та ДП
“Медичні закупівлі України” - зробили крок до унормування договірних відносин
у є-маркеті, що мало на мені допомогти вирішити проблеми після проведення
закупівлі через порушення умов договору та постачання товарів неналежної
якості.

Щоб уберегтися від таких ризиків, Замовнику потрібно робити принаймні 2 дії:

- вибирати надійних постачальників, що мають мотивацію виконувати свої
зобов'язання;

- мати якісний договір постачання, в якому передбачені вимоги по якості та
відповідальність сторін.

Адміністратори електронного каталогу ДУ “Професійні закупівлі” та ДП “Медичні
закупівлі України” перевіряють надійність постачальників, та працюють над тим,
щоб мотивація постачальників виконувати свої зобов'язання була на
відповідному рівні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20200419#n825
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20200419#n826


З іншого боку, щоб спростити написання якісного договору постачання,
замовник може скористатися текстом шаблону, який містить примірний варіант
типового договору (Рис.1.) і знаходиться за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1VM9IJjJN52h8ymPUmhjGkcY_8x88GNQj-6K
HqVy9XhM/edit?usp=sharing

Рис.1. Вступна частина типового договору, який пропонують укладати
замовникам і постачальникам при купівлі товарів з є-каталогу.

Текст складений з урахуванням дотримання принципу рівності сторін договору,
тож замовники та постачальники можуть використовувати запропонований
шаблон, як універсальний для закупівель більшості простих товарів.

● Аналіз використання контрактів в e-каталогах та можливості
уніфікування і створення єдиного типового контракту

https://docs.google.com/document/d/1VM9IJjJN52h8ymPUmhjGkcY_8x88GNQj-6KHqVy9XhM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VM9IJjJN52h8ymPUmhjGkcY_8x88GNQj-6KHqVy9XhM/edit?usp=sharing


Ми вирішили дослідити питання практики використання типових договір у
є-каталогах.

Головних завдань було два:

1. Подивитись, як часто замовники вже зараз на практиці використовують
типовий договір, розроблений для є-каталогів

2. Зрозуміти, наскільки великий різнобій в договорах і чи піддаються вони
теоретичній уніфікації

Треба розуміти, що специфіка договір в тому, що вони всі трохи однакові і трохи
різні, що породжує одночасно і простоту і складність їх аналізу, наприклад, на
предмет узагальнення.

Тому що фрази "покупець зобов'язаний" і "замовник повинен" сутнісно однакові,
але лінгвістично повністю різні.

Тому було треба запропонувати певну метрику по якій можна оцінити контракти,
звичайно, застосувавши набор, який пропонує  NLP аналіз.

Для цього ми використали простий алгоритмічний підхід, який полягав у аналізі
згідно такої послідовності:

1. Форматування тексту (stemming і т. п.)
2. Векторизація за допомогою техніки TD-IF
3. Вибір словника із 500 найбільш уживаних слів, які відповідають умовам, щоб
бути не рідше, ніж в третині документів, і не частіше, ніж в двох третинах
документів (якщо вибрати дуже мале число, ві контракти матимуть ці слова,
наприклад, слово "договір" чи "ціна" хоча вага їх буде не велика у векторі. Якщо
занадто велика - то на результати матимуть негативний вплив специфічні для
кожного договора слова, такі як опис предмету закупівлі, адреси поставки і т п.).]

Всього ми проаналізували майже 837 договорів, укладених із початку 2021 року.

Результати аналізу представлені на Рис.2.

Рис.2. Розподіл контрактів за їх Косинус подібності (англ. cosine similarity)
— коефіцієнт подібності двох ненульових векторів.



На графіку зображено розподіл проаналізованих нами контрактів за рівнем їх
подібності (Косинус подібності (англ. cosine similarity) — коефіцієнт подібності
двох ненульових векторів у просторі) із типовим. Справа ті контракти, які є
“точними копіями” типового. Чим лівіше - тим більше різниця контрактів від
типового. Додатково, для порівняння, контракти розбиті на три кластери,
ідентифіковані алгоритмом k-means згідно їх схожості між собою (а не із
типовим контрактом).

Загалом, нами виокремлено три ключових типи контрактів із варіаціями. Ті, які є
точними копіями типового контракту і однакові між собою  - назвемо їх
“Контракти-копії”. Вони представлені на Рис.2. справа (вище 80%, жовтий
колір).

По цій групі договорів, якщо змінювати поля, які є змінними, важко визначити як
предмет закупівлі, специфіку ринку, вид діяльності замовника, тощо
(UA-2021-03-01-001368-a або UA-2021-02-22-001613-a). Такі контракти
відрізняються від типового лише в певних моментах, наприклад, як дні оплати
(різні цифри), але загалом є точною копією (див Рис.3.). На цю групу припадає
менше 2% від загальної проаналізованої нами кількості документів.

Рис.3. Приклади “Контрактів-копій” типового договору



До другої групи “Схожі-контракти” (коефіцієнт схожості між 50 до 70%, жовтий
колір, Рис.2.) відносяться максимально близькі до типових контракти частини
яких були взяти із типового, наприклад, великий розділ "Антикорупційне
застереження". Зазвичай вони написані іншими словами, деякі частини
скорочені, деякі навпаки розширені, але такі контракти все одно тотожні
типовому в ключових моментах (відповідальність і спосіб відповідальності
сторін, умови оплати та поставки, тощо)  (UA-2021-01-11-002507-a). на цю групу
припадає 273 документів або 32% проаналізованих нами договорів в
є-каталогах із початку 2021 року. Якщо роздивлятись цю группу з точки
потенційної типовізації, то вона може бути типовізована разом із першою
групою “контрактів-копій”.

Рис.3. “Схожі-контракти” із типовим

Третій вид контрактів - “Протилежні типовим”. Це або вузькоспеціалізовані
договори які надані постачальником продукції (і краще описують алгоритм
роботи із його товаром), або описують специфіку ринку чи товару, який має
особливі умови поставки, якості, тощо, наприклад, медпрепарати чи
особливості споживання продукції із ознаками послуг - талони на заправку
пальним (UA-2021-01-20-006639-b та UA-2021-01-21-000914-c). Також до цієї
групи потрапили "формальні" контракти, як цей, UA-2021-02-25-002634-b -
контракт, який формально відповідає вимогам господарського кодексу, але не в
несе в собі особливої користі (від початку і до реквізитів він налічує всього
менше ніж дві тисячі знаків). На цю третю групу припадає близько 553
документів або 66% від проаналізованих нами договорів в є-каталогах із
початку 2021 року.

Рис.4. Контракти максимально не схожі на типовий



Таким чином, теоретично вже зараз можуть бути уніфіковані 34% договорів для
є-каталогів.


