
Нове у 

законодавстві 

про закупівлі



Зміни в рамках 

гармонізації 

національного 

законодавства зі 

стандартами ЄС

Приведення до вимог
директив

Ключові зміни в новій 
редакції Закону

1
3

2
4

Зміни щодо 

удосконалення 

практики в рамках 

українських реалій

Технічні правки для 

приведення у 

відповідність

Зміни що 

потребують 

реалізації в 

електронній 

системі закупівель



1. Якісне виконання договорів –

боротьба з недобросовісними

постачальниками;

2. Збереження найкращої 

пропозиції, якщо

через людський фактор 

допущені помилки;                  

3. Тендерні комітети -

проблеми з організацією

закупівельної діяльності через 

відсутність фахових ресурсів; 

Необхідні 
зміни

4. Зриви та затягування

процедур закупівель;

5. Розширення інструментарію 

в електронній системі;

6. Непрозорі допорогові

закупівлі.



1. Інтеграція з реєстрами;

2. Створення електронних

каталогів;

3. Рамкові угоди;

4. Електронна тендерна

документація;

Нові 
правила

6 та 18 місяців після
набрання чинності Законом 

для реалізації нових положень
в електронній системі

закупівель



Ціна (приведена ціна) на 

понад 40% відрізняється

від середнього значення

інших пропозицій на 

початковому етапі аукціону

ТА/АБО на понад 30%
відрізняється від наступної

(другої кращої) пропозиції. 

Аномально
низька
тендерна
пропозиція

Визначається

електронною

системою 

автоматично (на 

кожному етапі

аукціону) за умови
наявності не менше

трьох учасників.

!

Аномально
низька
тендерна
пропозиція



Це сукупність вартості

предмету закупівлі та інших

витрат, які нестиме

безпосередньо замовник під

час використання, 

обслуговування та припинення

використання предмета 

закупівлі, та які

розраховуються відповідно до 

об’єктивної та прозорої

методики, встановленої у 

тендерній документації.

Вартість 
життєвого 
циклу



«24 години»

Виправлення учасником

невідповідності в інформації та/або

документах у своїй ТП 

протягом 24 годин         

Повідомлення замовника з вимогою

про усунення таких 

невідповідностей.

Як?
шляхом завантаження

уточнених АБО нових

документів



Процедура конкурентного 

діалогу НЕ застосовується
у разі закупівлі вже

виготовлених товарів або робіт і 

послуг з готовим проектом їх

виконання/надання.

У ТД  першого етапу 

обов'язково вказуються 

критерії оцінки ТП та 

мінімальні вимоги до 

предмету закупівлі, що не 

підлягатимуть переговорам, 

а критерії оцінки не можуть

потім змінюватися.

Конкурентний 
діалог



Замовник може застосувати

процедуру під час 

попередньої перевірки

кваліфікації учасників шляхом 

проведення кваліфікаційного

відбору та вище порогів ЄС. 

Торги з 
обмеженою 
участю

Строк подання 

пропозицій: 

мінімум 30 днів. 

Кваліфікаційний 

відбір: статті 16 та 

17 



Пороги спрощених 
закупівель

Вартість закупівлі 

50 тис. грн але < 200 тис. 

грн (1500 тис. грн)

• Прямий договір  + 

звіт в Прозорро

• Спрощена закупівля 

в Прозорро за 

бажанням

• Спрощена закупівля в 

Прозорро

• Якщо виключення, то Прямий 

договір  + звіт в Прозорро

Вартість закупівлі 

< 50 тис. грн



Дякую за 

увагу!


