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Допорогові закупівлі Надпорогові закупівлі

Наказ Державного підприємства 

«Зовнішторгвидав України» від

13.04.2016 р. № 35 «Про затвердження 

Порядку здійснення допорогових 

закупівель»

Закон України «Про публічні 

закупівлі» 

від 25.12.2015 № 922-VIII (останні

зміни від 21.12.2017 р.)

від 50 тис. грн - 200 тис. грн. (для 

товарів)

від 50 тис. грн – 1,5 млн. грн. (для робіт);

За бажанням – від 3000 грн. через 

систему

від 200 тис. грн. (1,5 млн грн для 

робіт) 



Товари
(стаття 1, п.27 Закону)

Послуги
(стаття 1, п.20 Закону)

Роботи
(стаття 1, п.23 Закону)

Наказ №454 Порядок визначення предмету закупівлі

ДК 021:2015
Єдиний закупівельний словник

(4 знак)

ДК 018-2000
Державний класифікатор 

будівель та споруд 
(2 знак)

ДК 015-97
Державний класифікатор видів 

науково-технічної діяльності 
(4 знак)

ДК 003:2010
Класифікатор професій

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013
Правила визначення  вартості 

будівництва

ГБН Г.1-218-182:2011 
Ремонт автомобільних доріг 

загального користування. Види 
ремонтів та перелік робіт

Поточний ремонт
ДБН А.2.2-3:2014 

Склад та зміст проектної 
документації на будівництво

ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт 
авто доріг загального 

користування. Види ремонтів та 
перелік робіт

Визначення предмету закупівлі

Закупівля лікарських 
засобів - ДК 021:2015

Єдиний закупівельний 
словник + МНН

(3 знак)



• Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.

• Тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.

• Для проведення процедури має бути подано не менше двох пропозицій.



Інфобокс : http://infobox.prozorro.org

Бібліотека примірних специфікацій

http://infobox.prozorro.org/


Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури

закупівлі та в тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення

тендерної пропозиції у формі гарантії (банківська, страхова, фін. установ).

У разі якщо надання забезпечення тендерної пропозиції вимагається

замовником, в тендерній документації повинні бути зазначені умови його

надання, зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли

забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику. У такому разі

учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення

тендерної пропозиції.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може

перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення

торгів на закупівлю робіт та 3 відсотки - у разі проведення торгів на

закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

Забезпечення тендерної пропозиції (стаття 24 Закону)



Перевірка дійсності гарантії

Через программу

ІІТ Користувач ЦСК-1

• Завантажити 
документ-гарантію на 
комп'ютер

• Завантажити 
документ-гарантію на 
сайт Центрального 
засвідчувального
органу за посиланням
http://czo.gov.ua/verify

• Отримати інформацію 
про актуальність ЕЦП

Через програму

me.doc

• Завантажити 
документ-гарантію на 
комп'ютер

• Відкрити програму 
me.doc

• Завантажити 
документ-гарантію у 
програму

• Отримати інформацію 
про актуальність ЕЦП

Через сайт банку 

(який надав 
забезпечення)

• Завантажити документ-
гарантію на комп'ютер

• Перейти на сайт банку

• Завантажити документ-
гарантію на сайт банку

• Отримати інформацію 
про актуальність ЕЦП

http://czo.gov.ua/verify


1. Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше

дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо

внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Замовник

повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-

переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі

або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону,

а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти

банківських днів з дня настання зазначених обставин.

2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5

відсотків вартості договору.

3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не

повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення

закупівлі юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні кошти -

перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань).

Забезпечення виконання договору (стаття 26 Закону)



1. Вартісні межі – від 1,5 млн. грн. Однак якщо більше ніж 50 тис. грн., то звіт на
Прозорро.

2. У разі закупівлі робіт до складу тендерної документації має бути включено
вимогу про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації щодо
кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до
виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від
вартості договору про закупівлю.

3. Визначення предмета закупівлі – наказ Мінекономрозвитку від 17.03.2016 №
454.

4. Термін дії договорів на закупівлю робіт може бути понад 1 бюджетний рік.

5. Лист Мінекономрозвитку від 05.08.2016 № 3302-06/24782-06 «Щодо
здійснення закупівлі робіт» - договірна ціна (кошторис) та розрахунок
складових робіт може погоджуватись на етапі підписання договору.

6. Лист Мінекономрозвитку від 25.11.2016 3302-01/38216-06 щодо закупівлі
робіт.

Особливості закупівлі робіт



• Закон України від від 14.08.2014 № 1644-VII «Про санкції».

• Указ Президента України від 17.10.2016 р «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року "Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)» (втратив чинність!!!).

• Указ Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року.

• Лист Мінекономрозвитку від 24.11.2016 № 3302-06/38090-06 щодо
застосування санкцій.

Рекомендується замовникам передбачати у тендерній документації
положення про відхилення тендерних пропозицій учасників, до котрих
застосовуються санкції в розумінні Закону України "Про Санкції" та
згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Застосування санкцій



Розміщені у зручному форматі на ресурсі ДП Прозорро

за посиланням:

http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/898?q=

В допомогу замовнику Центр вдосконалення закупівель: 

http://cep.kse.org.ua

Узагальнені рекомендації щодо складання тендерної документації

http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/898?q
http://cep.kse.org.ua/


Микола Силенко

Контакти:

тел. 067-966-43-08
Електронна пошта: silenko_82@ukr.net

Дякую за увагу!

mailto:silenko_82@ukr.net

