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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про публічні закупівлі в Відокремленому структурному підрозділі 

«Криворізький технічний фахового коледжу Державного університету економіки і 

технологій» (Далі – Коледж) визначає механізм здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг за державні кошти в Відокремленому структурному підрозділі «Криворізького 

технічного фахового коледжу Державного університету економіки і технологій».  

1.2. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні 

організаційні та процедурні засади діяльності фахівця з публічних закупівель, його права, 

обов'язки та відповідальність, а також процедура здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти. 

1.3. Положення діє у частині, що не суперечить чинному законодавству.  

1.4. Дане Положення розміщується на офіційному сайту Коледжу. 

1.5. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  

1) акцепт тендерної пропозиції – прийняття замовником тендерної пропозиції, яку 

визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на її 

оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовник подав учаснику в 

установлений у тендерних документах строк письмове підтвердження акцепту тендерної 

пропозиції;  

2) альтернативна тендерна пропозиція – пропозиція, яка може бути додатково 

подана учасником замовнику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено 

тендерною документацією, та відповідно до умов, визначених тендерною документацією, 

і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до передбачених тендерною 

документацією умов;  

3) державна закупівля (далі – закупівля) – придбання товарів, робіт і послуг за 

державні кошти в установленому цим Положенням порядку;  

4) державні кошти – кошти Державного бюджету України, та місцевих бюджетів, 

державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку, державних цільових 

фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються 

на придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності зазначених 

органів, кошти підприємств;  

5) договір про закупівлю – договір, який укладається між замовником і учасником 

за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або 

набуття права власності на товари за державні кошти;  

6) електронні державні закупівлі – використання інформаційних технологій та 

Інтернету у взаємовідносинах, що виникають при закупівлі між замовниками та 

постачальниками товарів, робіт і послуг відповідно до цього Положення; 

7) забезпечення тендерної пропозиції (далі – тендерне забезпечення) – надання 

учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням 

тендерної пропозиції, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, 

завдаток;  

8) забезпечення виконання договору про закупівлю – надання учасником 

замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи 

такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;  

9) замовник – розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в 

установленому цим Положенням порядку;  

10) кваліфікаційна документація – документація, що розробляється замовником та 

передається учасникам попередньої кваліфікації для підготовки ними кваліфікаційних 

пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників; 
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11) кваліфікаційна пропозиція – пропозиція, яка подається учасником попередньої 

кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації; 

12) переможець процедури закупівлі – учасник, тендерна пропозиція якого за 

результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною та відповідає вимогам 

замовника;  

13) послуги – будь-яка закупівля, крім товарів і робіт, включаючи підготовку 

спеціалістів, забезпечення транспортними засобами та засобами зв’язку, освоєння 

технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, 

а також консультаційні послуги. До консультаційних послуг належать послуги, пов’язані з 

консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій;  

14) предмет закупівлі – визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або 

місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на 

які в межах єдиної процедури закупівлі дозволяється подавати тендерні пропозиції або 

пропозиції, внесені на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одного 

учасника. Кількість тендерних пропозицій на один предмет закупівлі при проведенні 

торгів не може бути меншою ніж дві; 

15) роботи – будь-яка діяльність, пов’язана з проектуванням, будівництвом нових, 

розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією існуючих об’єктів і 

споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним оснащенням діючих 

підприємств, а також супровідні послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, 

сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші, якщо вартість виконання 

зазначених послуг не перевищує вартості самого будівництва;  

16) розпорядники державних коштів – органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, інші органи, установи та організації, визначені Конституцією України і 

законодавством, підприємства, а також підприємства, установи чи організації, утворені в 

установленому порядку органами державної влади, органами місцевого самоврядування 

та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення 

платежів;  

17) тендерна документація – документи, що готуються замовником та безоплатно 

передаються в установленому порядку особам на відповідний запит для підготовки ними 

тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини;  

18) уповноважена особа –, призначена замовником відповідальним за проведення 

процедур закупівлі згідно з цим Положенням;  

19) тендерна пропозиція – пропозиція щодо певного предмета закупівлі або його 

частини (лота), яка готується та подається замовнику особою, що підтвердила намір взяти 

участь у процедурі закупівлі, в порядку, передбаченому цим Положенням і тендерною 

документацією;  

20) товари – продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі 

сировина, вироби, устатковання, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному 

стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо їх 

вартість не перевищує вартості самих товарів;  

21) торги (тендер) – здійснення конкурентного відбору учасників з метою 

визначення переможця торгів (тендеру) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в 

одного учасника), встановленими цим Положенням;  

22) учасник попередньої кваліфікації – фізична особа, у тому числі фізична особа-

підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти 

участь у процедурі попередньої кваліфікації та подала чи подає кваліфікаційну 

пропозицію; 

23) учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізична чи юридична особа 

(резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та 
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подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах при проведенні процедури 

закупівлі в одного учасника. Філія (представництво) юридичної особи може бути 

учасником процедури закупівлі лише у разі, коли юридична особа надає їй відповідні 

повноваження; 

24) частина предмета закупівлі (лот) – визначена замовником (за обсягом, 

номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина 

товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам 

дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції, внесені на переговорах при 

застосуванні процедури закупівлі в одного учасника. Кількість тендерних пропозицій на 

кожну окрему частину предмета закупівлі при проведенні торгів не може бути меншою 

ніж дві.   

1.6. Це Положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що 

повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів.  

1.7. Дія цього Положення не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які у 

зв’язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю, та закупівлі 

товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, 

перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.  

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється виключно у безпосередніх 

виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг або їх офіційних представників 

(дилерів, агентів, дистриб’юторів тощо). 

1.8. Дія цього Положення не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:  

1) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю 

відповідно до Закону України "Про державну таємницю", або які згідно із законами 

України потребують спеціальних заходів безпеки; 

2) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закордонними 

дипломатичними установами України; 

3) фінансові послуги, що надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем або 

передачеюцінних паперів чи інших фінансових інструментів; 

4) придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав 

на землю, будівлі та інше нерухоме майно; 

5) послуги міжнародних третейських судів, міжнародних арбітражів для розгляду 

та вирішення спорів, у яких бере участь замовник; 

6) товари, роботи і послуги, що закуповуються на підставі договорів між 

центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію 

державної політики у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сферах оборони і 

військового будівництва, та спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. 

Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, 

встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі; 

7) послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються 

на конкурсній основі в порядку, визначеному статтями 58 і 59 Закону України "Про 

наукову і науково-технічну діяльність"; 

8) трудові договори (контракти); 

9) послуги з виготовлення і розповсюдження аудіовізуальної продукції та реклами 

для здійснення передвиборної агітації; 

10) товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного 

паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та 

обліком; 

11) послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і 

погашення державного боргу; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n864
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n877
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12) товари і послуги, пов’язані з операціями Національного банку України із 

забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу 

на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-

продажу валютних цінностей на валютних ринках; 

13) послуги фінансових установ, у тому числі міжнародних фінансових організацій, 

щодо надання кредитів, гарантій, лізингу та послуги, допоміжні до фінансових послуг; 

14) послуги, закупівля яких здійснюється банками для надання ними банківських 

послуг та проведення банківських операцій відповідно до законів України "Про банки і 

банківську діяльність" та "Про Національний банк України"; 

15) послуги, що надаються Національним банком України відповідно до закону; 

16) бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України, паспорти, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її 

спеціальний статус, бланки інших документів, що відповідно до законодавства України 

потребують використання спеціальних елементів захисту, виборчі бюлетені з виборів 

Президента України та/або народних депутатів України, марки акцизного податку, що 

виготовляються підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за 

виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, а також товари і 

послуги, необхідні для їх виготовлення; 

17) товари і послуги, необхідні для виконання Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб покладених на нього функцій та повноважень, визначених Законом України 

"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо виведення неплатоспроможних 

банків з ринку; 

18) послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються 

відповідно до закону; 

19) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, 

що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, із спеціалізованими 

організаціями, які здійснюють закупівлі. За результатами таких закупівель центральний 

орган виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я, оприлюднює в електронній системі закупівель звіт з 

інформацією, порядок подання та оприлюднення якого визначається Уповноваженим 

органом. Закупівля таких товарів і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, 

установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з 

урахуванням порядку, переліку таких товарів і послуг та переліку спеціалізованих 

організацій, що визначені Кабінетом Міністрів України; 

20) товари, роботи та послуги, постачання, виконання, надання яких здійснюється 

постачальником із досвідом роботи в країнах Європи та/або Азії та/або Північної Америки 

та/або Південної Америки та/або Близького Сходу не менше п’яти років (в тому числі 

його пов’язаними особами в розумінні Податкового кодексу України), які необхідні для 

науково-технічних та/чи інженерних послуг для геологорозвідки (геологічного вивчення, 

розвідувальних робіт), буріння, розробки, видобутку, інтенсифікації (гідророзрив пласта, 

капітальний ремонт свердловин, колтюбінг) свердловин та родовищ вуглеводнів, їх 

наземної підготовки для транспортування магістральними газопроводами та 

нафтопроводами, та їх переробки; 

21) гемопоетичні стовбурові клітини, роботи та послуги, що пов’язані з їх 

придбанням. За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник 

оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної 

системи закупівлі. 

1.9. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за такими принципами: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85#n1822
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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 максимальна економія та ефективність; 

 добросовісна конкуренція серед учасників; 

 відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі; 

 об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 

 запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних 

умовах. 

Замовники та уповноважений орган забезпечують вільний доступ усіх учасників до 

інформації про закупівлю відповідно до цього Положення. 

1.10. Відповідальною особою за організацію та проведення процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі в Коледжі є уповноважена особа. 

1.11. Уповноважена особа здійснює: 

1) планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі 

закупівель; 

2) здійснює вибір процедури закупівлі; 

3) проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі; 

4) забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 

переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 

5) забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з 

питань публічних закупівель, визначених цим Законом; 

6) забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, 

необхідної для виконання вимог цього Закону; 

7) здійснює інші дії, необхідні для проведення закупівель. 

1.12. Фахівець з публічних закупівель здійснює свою діяльність на підставі 

укладеного трудового договору та цього Положення. Фахівець повинен мати вищу освіту 

(юридичну або економічну освіту). 

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ 

 

2.1. Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики 

оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим 

органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: 

 оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерну 

документацію та проект договору про закупівлю: 

 оголошення про проведення відкритих торгів - не пізніше ніж за 15 днів до 

кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує 

межі, встановлені участині третій статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», та не 

пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж; 

 оголошення про проведення конкурентного діалогу - не пізніше ніж за 15 

днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не 

перевищує межі, встановлені участині третій статті 10 Закону України «Про публічні 

закупівлі», та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж; 

 оголошення про проведення торгів з обмеженою участю - не пізніше ніж за 

30 днів до кінцевої дати отримання документів, поданих на кваліфікаційний відбір; 

 оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про 

закупівлю не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій; 

 зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) у 

машинозчитувальному форматі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх 

внесення або надання роз’яснень. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1059
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1059
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У хронологічному порядку відображаються зміни до тендерної документації та 

кінцевий строк подання тендерних пропозицій, який був визначений відповідно до кожної 

із змін до тендерної документації; 

 зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до 

предмета закупівлі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення; 

 оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення 

закупівлі за рамковими угодами) - не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової 

угоди; 

 протокол кваліфікаційного відбору - протягом одного дня з дня його 

затвердження; 

 протокол розгляду тендерних пропозицій - протягом одного дня з дня його 

затвердження; 

 повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - протягом одного 

дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі; 

 інформацію про відхилення тендерної пропозиції/пропозиції учасника - 

протягом одного дня з дня прийняття рішення про відхилення; 

 договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих днів 

з дня його укладення; 

 повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до 

договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 Закону України «Про 

публічні закупівлі» - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін; 

 звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня 

закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його 

розірвання; 

 звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної 

системи закупівель - протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про 

закупівлю. 

2.2. Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи 

закупівель оприлюднюється відповідно до статті 19 Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

2.3. Тендер/спрощена закупівля не може проводитися до/без оприлюднення 

оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі в 

електронній системі закупівель згідно з частиною першою статті 10 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

2.4. Закупівлі можуть здійснюватися шляхом застосування однієї з таких 

конкурентних процедур: 

 відкриті торги; 

 торги з обмеженою участю; 

 конкурентний діалог. 

Як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 40 Закону 

України «Про публічні закупівлю», замовники можуть застосовувати переговорну 

процедуру закупівлі. 

Замовник здійснює процедури закупівлі, передбачені частиною першою Закону 

України «Про публічні закупівлю», шляхом використання електронної системи 

закупівель. 

2.5. Спрощені закупівлі 

1. Спрощена закупівля проводиться замовником із застосуванням електронного 

аукціону. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1768
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1357
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1040
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0#n1719
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0#n1125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#w1_6
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2. Спрощена закупівля складається з таких послідовних етапів: 

 оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі; 

 уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі; 

 подання пропозицій учасниками; 

 проведення електронного аукціону відповідно до статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі»; 

 розгляд на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, пропозиції учасника; 

 визначення переможця спрощеної закупівлі та укладення договору про 

закупівлю; 

 розміщення звіту про результати проведення закупівлі відповідно до Закону 

України «Про публічні закупілі». 

2.6. Рамкові угоди. Укладення рамкових угод здійснюється за результатами 

проведення відкритих торгів з урахуванням вимог цієї статті. 

2.7. Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи 

закупівель 

1. У звіті про результати проведення закупівлі з використанням електронної 

системи закупівель обов’язково зазначаються: 

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія; 

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) 

та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності); 

3) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання 

послуг відповідно до укладеного договору про закупівлю, у тому числі відповідні коди за 

Єдиним закупівельним словником. У разі поділу договору про закупівлю на лоти такі 

відомості повинні надаватися стосовно кожного лота; 

4) вид закупівлі; 

5) застосовані критерії оцінки; 

6) кількість учасників закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з 

яким укладено договір про закупівлю; 

7) ціни тендерних пропозицій/пропозицій учасників (ціна пропозиції на 

переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) та сума, визначена в 

договорі про закупівлю; 

8) дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за 

якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), 

оприлюдненого в електронній системі закупівлі відповідно до статті 10 Закону; 

9) дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, 

оприлюдненого в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону; 

10) дата оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 

Закону; 

11) підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі 

якщо в результаті проведення тендеру/спрощеної закупівлі не було укладено договір про 

закупівлю; 

12) дата укладення договору про закупівлю; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1562
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1039
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13) наявність/відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону (у разі 

проведення процедур закупівель); 

14) зведена інформація про наявність і відповідність установленим законодавством 

вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним 

критеріям відповідно достатті 16 Закону (у разі проведення процедур закупівель); 

15) повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, 

який буде залучений переможцем, з яким укладено договір про закупівлю, до надання 

послуг як співвиконавця або виконання робіт як субпідрядника, в обсязі не менше ніж 20 

відсотків вартості договору про закупівлю - у разі закупівлі робіт або послуг. 

Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною 

системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення 

замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни 

тендеру/спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, що не відбувся. 

2.8. Умови застосування відкритих торгів 

1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі. 

2. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати 

всі заінтересовані особи. Для проведення відкритих торгів має бути подано не менше двох 

тендерних пропозицій. 

3. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж 15 днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі 

закупівель. 

У разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється 

відповідно дочастини третьої статті 10 Закону, строк для подання тендерних пропозицій 

не може бути менше, ніж 30 днів з дня його оприлюднення. 

Тендерна документація готується фахівцем з публічних закупівель відповідно до 

вимог Закону України «Про публічну закупівлю». 

2.9. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у 

день визначення учасника переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 

Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в 

електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

2.10. Умови застосування процедури конкурентного діалогу 

Конкурентний діалог може бути застосований замовником у разі неможливості 

визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити 

вид послуг і для прийняття рішення про закупівлю необхідно провести переговори з 

учасниками процедури закупівлі. 

Конкурентний діалог може застосовуватися замовником за наявності однієї з таких 

умов: 

1) замовник не може визначити вимоги до предмета закупівлі внаслідок його 

природи, складності, зокрема у разі закупівлі юридичних послуг, розробки і впровадження 

інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, 

експериментів або розробок; 

2) виконання договору про закупівлю передбачає розробку проекту виконання 

робіт (надання послуг) або використання нових інноваційних технологій; 

3) замовник не може визначити точну технічну специфікацію з використанням 

наявних технічних стандартів. 

Конкурентний діалог не застосовується у разі закупівлі робіт і послуг з готовим 

проектом їх виконання або надання. 

Конкурентний діалог проводиться у два етапи. 

2.11. Умови застосування процедури торгів з обмеженою участю 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1250
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1059
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Торги з обмеженою участю застосовуються у разі потреби попередньої перевірки 

кваліфікації учасників шляхом проведення кваліфікаційного відбору та якщо оголошення 

про проведення торгів з обмеженою участю оприлюднюється відповідно до частини 

третьої статті 10 Закону. 

Торги з обмеженою участю проводяться у два етапи. 

2.12. Умови застосування переговорної процедури закупівлі 

Переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і 

відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів 

щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками 

процедури закупівлі. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: 

1) якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за 

лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим 

Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також 

вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 

визначені замовником у тендерній документації; 

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 

виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 

- предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або 

художнього виконання; 

- укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького 

конкурсу; 

- відсутність конкуренції з технічних причин; 

- існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; 

- укладення договору з постачальником "останньої надії" на постачання 

електричної енергії або природного газу; 

3) якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі: 

- виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з 

негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання 

замовником строків для проведення тендера; 

- надання у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим 

державам; 

- розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для 

проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі 

про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування переговорної 

процедури закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням замовника щодо кожного 

тендера; 

- оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого 

тендера після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 

відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується; 

-  здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під 

час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях 

замовниками, визначеними у Законі України "Про оборонні закупівлі"; 

4) якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність 

у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни 

постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними 

характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією 

і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого 

постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1059
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1059
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n2
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закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни 

договору про закупівлю; 

5) якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність 

у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і 

умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі 

про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля 

додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом 

трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт 

чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного 

за результатами проведення тендера; 

6) закупівлі товарів за процедурою відновлення платоспроможності боржника 

згідно із законодавством; 

7) закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у 

тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів 

щодо розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного 

суб’єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або рішень Ради 

національної безпеки і оборони України, введених в дію в порядку, визначеному законом, 

а також закупівлі товарів, робіт і послуг у разі участі замовника на підставі рішення 

Кабінету Міністрів України в міжнародних виставкових заходах. 

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі 

застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини 

другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної 

енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, 

централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, 

телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з 

централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення 

залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній 

системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

Особливості укладення договору про закупівлю за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі з підстави, визначеної абзацом шостим пункту 3 

частини другої цієї статті, регулюються Законом України "Про оборонні закупівлі". 

 

3. ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

 

3.1 Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень 

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.  

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної 

пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за 

одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої 

ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків 

визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків 

перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної 

пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. 

3.2. Звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити таку інформацію: 

1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури 

закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної 

процедури закупівлі); 

2) дата укладення та номер договору про закупівлю; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1727
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0#n1732
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n2
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