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III. Рекомендації щодо підготовки тендерної
документації

III. Рекомендації щодо підготовки тендерної
документації

1. Детальний перелік інформації, яку
повинна містити тендерна документація,
наведений в статті 22 Закону.

1. Детальний перелік інформації, яку
повинна містити тендерна документація,
наведений в статті 22 Закону.

2. Замовником у тендерній документації
зазначаються умови щодо надання інформації

2. Замовником у тендерній документації
зазначаються умови щодо надання інформації

Коментар щодо причин внесення змін

та способів підтвердження відповідності
учасників,
встановленим
кваліфікаційним
критеріям, та підставам, встановленим статтею
17 Закону.

та способів підтвердження відповідності
учасників,
встановленим
кваліфікаційним
критеріям, та підставам, встановленим статтею
17 Закону.
При зазначенні умов надання інформації
учасниками, зокрема, в частині засвідчення
копій документів рекомендуємо керуватися
частиною 5 статті 22 Закону України “Про
публічні
закупівлі”,
ДСТУ
4163:2020
«Уніфікована
система
організаційно-розпорядчої
документації.
Вимоги
до
оформлення
документів»,
Правилами
організації
діловодства
та
архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженими Наказом Міністерства юстиції
України 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015
р. за № 736/27181 (далі - Правила організації
діловодства), Наказом Міністерства юстиції
України № 1886/5 від 11.11.2014 р. “Про
затвердження Порядку роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання”.
Враховуючи вимоги частини п’ятої статті 22
Закону України “Про публічні закупівлі”
замовникам не рекомендується в тендерній
документації висувати вимоги до учасників
щодо необхідності подання в складі тендерної
пропозиції електронних копій оригіналів
та/або копій паперових документів з

Проблема, на усунення якої спрямована
зміна:
Замовники висувають різні вимоги завірення
копій
документів
тендерної
пропозиції
(наприклад, завірення згідно норм ДСТУ).
Вимоги замовників різняться і тим самим
вводять в оману Учасника щодо загальних
стандартів завірення копій документів. Також
ускладнюється процес отримання від третіх
осіб завірених копій документів. Дана вимога
не впливає на якість предмету закупівлі і не
може бути критерієм для оцінки Учасника.
Окрім того, різні замовники (іноді в одній
ТД) по-різному трактують поняття копій та
оригіналів документів (вживаються такі терміни
як “скан-копії”, “копії” тощо). Відсутнє єдине
розуміння поняття оригіналу та копії документу.

Замовники вимагають, аби засвідчені копії
документів у складі тендерної пропозиції
Учасника були датовані не раніше оголошення
закупівлі. Враховуючи щорічне прийняття
участі у сотнях закупівель та незмінність змісту
засвідчуваної копії документа, така вимога
втрачає необхідність, не впливає на якість

фіксованою датою їх засвідчення (зокрема, не
раніше дати оприлюднення оголошення про
закупівлю в електронній системі закупівель).
3. З метою створення умов для
добросовісної конкуренції серед потенційних
учасників закупівель замовнику під час
формування
тендерної
документації
рекомендовано
варіювати
кількість
затребуваних документів в залежності від
складності об'єкта, розміру очікуваної вартості
предмета закупівлі з дотриманням принципу
пропорційності.

3. З метою створення умов для добросовісної
конкуренції серед потенційних учасників
закупівель замовнику під час формування
тендерної
документації
рекомендовано
варіювати кількість затребуваних документів в
залежності від складності об'єкта, розміру
очікуваної вартості предмета закупівлі з
дотриманням принципу пропорційності.
Замовникам рекомендується уникати вимог
про надання документів, інформації з
персональними даними.

відсутній

8. З метою усунення потенційної дискримінації
учасників
закупівлі,
замовнику
не
рекомендується
визначати
у
тендерній
документації
умову
про
обов’язковість
обстеження представником учасника місця
розташування об’єкта будівництва (ділянки).
Відсутність відповідного акту обстеження
ділянки не може вважатися достатньою
підставою
для
відхилення
тендерної
пропозиції учасника за умови відповідності
такої пропозиції усім іншим кваліфікаційним
критеріям.

предмету закупівлі і не може бути критерієм
для оцінки Учасника.

Проблема, на усунення якої спрямована
зміна:
Є випадки, коли замовники висувають вимогу
про те, що учасник повинен ознайомитися з
об’єктами замовника та провести їх огляд. У
складі своєї тендерної пропозиції учасник
повинен надати підтвердження від замовника
про відвідування учасником об’єкта замовника.
Учасники ринку вважають таку вимогу
замовника
дискримінаційною,
оскільки
компанія може розташовуватись в іншому місті,
а замовник ігнорує телефонні дзвінки учасника,
не підписує акт підтвердження і т.д. За таких
умов взяти участь у процедурі закупівлі
зможуть лише ті учасники, які нададуть у складі
тендерної пропозиції акт підтвердження від

замовника щодо виїзду представника учасника
на місце розташування об’єкта, що є
дискримінаційним щодо інших суб’єктів
господарювання. З незалежних від учасника
підстав замовником може бути не підписано
зазначений акт, що в подальшому може стати
підставою для відхилення тендерної пропозиції
такого учасника, що є дискримінаційним. Також
Замовник буде знати заздалегідь Учасників, які
мають намір приймати участь у закупівлі
IV. Рекомендації щодо кваліфікаційних
критеріїв
...

Наявність в учасника процедури закупівлі
обладнання, матеріально-технічної бази та
технологій

IV. Рекомендації щодо кваліфікаційних
критеріїв
...

Наявність в учасника процедури закупівлі
обладнання, матеріально-технічної бази та
технологій

5. …
…....

5. …
……..

Договори та інші правочини, передбачені
чинним законодавством України, зазначені у
цьому пункті, мають бути чинні на день
подання тендерної пропозиції та містити умови
про можливість пролонгації строку їх дії на
строк виконання робіт з будівництва
автомобільних доріг, у разі якщо їх строк
менше строку договору про закупівлю, або
протягом всього строку виконання договору
про закупівлю, а саме укладені на строк, що

Договори та інші правочини, передбачені
чинним законодавством України, зазначені у
цьому пункті, мають бути чинні на день подання
тендерної пропозиції та містити умови про
можливість пролонгації строку їх дії на строк
виконання робіт з будівництва автомобільних
доріг, у разі якщо їх строк менше строку
договору про закупівлю, або протягом всього
строку виконання договору про закупівлю, а
саме укладені на строк, що дорівнює або

Проблема, на усунення якої спрямована зміна:
Різне тлумачення замовниками одних і тих же
вимог до надання інформації, документів про
наявність техніки (які подаються в таблицях).

дорівнює або перевищує строк виконання
договору про закупівлю;

…
2) для підтвердження наявності в учасника
матеріально-технічної бази (виробничих баз,
офісних
приміщень,
у
тому
числі
асфальтобетонного заводу (далі - АБЗ), тощо), в
тендерній
документації
рекомендується
передбачати подання учасником інформації
про наявність матеріально-технічної бази та
копій документів, які підтверджують її
наявність та правовий статус її набуття
(володіння, користування).

перевищує строк виконання договору про
закупівлю;
У разі встановлення замовником вимоги
про наявність в учасника техніки (транспортних
засобів, основних будівельних (дорожніх)
машин,
механізмів,
обладнання
та
устаткування тощо), відповідну інформацію
рекомендується надавати у вигляді таблиці,
форма якої наведена у Додатку 1 до цієї
Рекомендаційної методології.
…
2) для підтвердження наявності в учасника
матеріально-технічної бази (виробничих баз,
офісних
приміщень,
у
тому
числі
асфальтобетонного заводу (далі - АБЗ), тощо), в
тендерній
документації
рекомендується
передбачати подання учасником інформації
про наявність матеріально-технічної бази та
копій документів, які підтверджують її наявність
та правовий статус її набуття (володіння,
користування).
З метою однакового розуміння та
застосування
терміну
“виробничі
бази”
рекомендуємо замовникам при розгляді
документів, що свідчать про наявність в
учасника відповідної матеріально-технічної
бази, керуватися визначенням цього терміну,
наведеного у ДБН В.2.3-4-2015 "Автомобільні
дороги. Частина I. Проектування. Частина II.
Будівництво",
затвердженого
наказом
Міністерства
регіонального
розвитку,

будівництва
та
житлово-комунального
господарства України від 21.09.2015 № 234 (зі
змінами) та ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт
автомобільних доріг загального користування.
Види ремонтів та перелік робіт”, погоджених
Міністерством
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
листом
№ 24-12/7/38-9240 від “18” серпня 2011 р.,
затверджених наказом Укравтодору № 301 від
“23” серпня 2011 р.
…
Договори та інші правочини, передбачені
чинним законодавством України, зазначені у
цьому пункті, мають бути чинні на день
подання тендерної пропозиції та містити умови
про можливість пролонгації строку їх дії на
строк виконання відповідних робіт, у разі якщо
їх строк менше строку договору про закупівлю.

Договори та інші правочини, передбачені
чинним законодавством України, зазначені у
цьому пункті, мають бути чинні на день подання
тендерної пропозиції та містити умови про
можливість пролонгації строку їх дії на строк
виконання відповідних робіт, у разі якщо їх
строк менше строку договору про закупівлю.
Інформацію про підтвердження наявності
в
учасника
матеріально-технічної
бази
(виробничих баз, офісних приміщень (крім
АБЗ)), правовий статус її набуття (володіння,
користування) рекомендується надавати у
вигляді таблиці, форма якої наведена у
Додатку
2
до
цієї
Рекомендаційної
методології.

12. Інформація про наявність в учасника
працівників відповідної кваліфікації, які мають
знання та досвід, необхідні для виконання

12. Інформація про наявність в учасника
працівників відповідної кваліфікації, які мають
знання та досвід, необхідні для виконання

робіт, може подаватися учасником у вигляді
довідки.
Інформація, зазначена у довідці, може
бути
підтверджена копіями документів,
завіреними учасником:
копія трудової книжки; або
копія наказу про призначення на посаду,
наказу про сумісництво (за наявності); або
цивільно-правова угода з особами, що
будуть задіяні учасником під час виконання
договору про закупівлю; або
інші документи, передбачені чинним
законодавством України, та які підтверджують
наявність
правовідносин
учасника
з
відповідними працівниками.

робіт, може подаватися учасником у вигляді
довідки.
З урахуванням частини п’ятої статті 22
Закону інформація, зазначена у довідці,
підтверджується
електронними
копіями
оригіналів наступних паперових документів,
що подаються у формі електронного документа
через електронну систему закупівель з
накладанням електронного цифрового підпису:
трудової книжки; або
наказу про призначення на посаду,
наказу про сумісництво (за наявності); або
цивільно-правовою угодою з особами, що
будуть задіяні учасником під час виконання
договору про закупівлю; або
іншими документами, передбаченими
чинним законодавством України, та які
підтверджують
наявність
правовідносин
учасника з відповідними працівниками;
Ненадання учасником копії трудової
книжки
за
умови
відсутності
згоди
відповідного суб’єкта персональних даних
(працівника учасника, третьої особи) на
поширення чи обробку його персональних
даних, не повинно тлумачитись замовником як
невідповідність учасника кваліфікаційному
критерію наявності працівників відповідної
кваліфікації за умови, якщо відповідність
зазначеному критерію може бути підтверджена
іншими документами.
У разі якщо учасник має у своєму штаті
працівників, що працюють за сумісництвом, то

Проблема, на усунення якої спрямована
пропозиція: Методологія була прийнята до
набрання чинності Законом № 1530-IX від
03.06.2021 (яким змінено ч.5 ст.22 Закону і
заборонено вимагати в учасників засвідчення
печаткою та підписом документів, якщо останні
подані з ЕЦП через ПроЗорро). Відповідно, паперові
версії документів взагалі не застосовуються у
даному випадку. Приводимо у відповідність цей
пункт та вилучаємо згадки про “завірення,
засвідчення копій учасником”, оскільки всі
документи є електронними та є з точки зору ЗУ “Про
електронний
документообіг”
оригіналами
електронних документів. Окрім того, ч.1 ст.26 Закону
тендерна пропозиція подається виключно в
електронній формі.

Проблема, на
пропозиція:

усунення

якої

спрямована

Відсутність згоди осіб, які працюють в Учасника за
трудовим або цивільно-правовим договором, на
надання копій трудових книжок (або інших
документів, які містять персональні дані) для
підтвердження кваліфікації працівників за умови
коли така кваліфікація може бути підтверджена
іншими документами.
Учасник зобов’язаний отримати згоду своїх
працівників та всіх фізичних осіб дані яких
містяться у ТП на розголошення їхніх персональних
даних у системі ProZorro.
У разі ж відмови
працівника надати згоду на поширення своїх
персональних даних учасник процедури закупівлі

за відсутності відповідного запису у трудовій
книжці такого працівника (працівників),
відомості про досвід роботи відповідної особи
можуть, у тому числі, підтверджуватись
засвідченою
копією
повідомлення
про
прийняття працівника на роботу, форма якого
передбачена Додатком до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413
“Про порядок повідомлення Державній
податковій службі та її територіальним
органам про прийняття працівника на роботу”,
у якому, серед іншого, вказується інформація
про найманих працівників без трудової
книжки.
Інформація, зазначена у довідці, може
подаватися у вигляді таблиці за формою,
наведеною
у
Додатку
3
до
цієї
Рекомендаційної методології.
13. В тендерній документації замовник може
визначити мінімальні вимоги щодо стажу
роботи працівників з урахуванням складності
та об'єму робіт, які виконуватиме працівник.

13. В тендерній документації замовник може
визначити мінімальні вимоги щодо стажу
роботи працівників з урахуванням складності
та об'єму робіт, які виконуватиме працівник.
Доцільно звернути увагу, що замовникам не
рекомендується
визначати
в
тендерній
документації
вимоги
щодо
наявності
спеціалізованої освіти та/або стажу роботи
саме
в
дорожній
галузі
для
тих
загальногалузевих
професій
працівників
учасника, досвід чи кваліфікація яких здобуті
(можуть бути здобуті) і в інших галузях
господарства (наприклад, для геодезистів

втратить можливість виконати вимогу тендерної
документації, унаслідок цього пропозиція такого
учасника може бути відхилена через причину, що не
залежить від його волі.

Проблема, на усунення якої спрямована зміна:
Необхідність надання документів на
працівників-сумісників,
які
працюють
в
учасника та неможливість підтвердити досвід їх
роботи трудовою книжкою такого працівника
(ведеться за основним місцем роботи, а запис
про сумісництво не обов’язковий або ж
вноситься за бажанням працівника). Замовник
вимагає і копію трудової книжки, і наказ

Проблема, на усунення якої спрямована зміна:
вимоги замовника щодо спеціалізованої освіти
у сфері автомобільних доріг для певних
загальногалузевих професій та необхідність
надання Учасниками копій дипломів, за якими
працівники
Учасників
за
здобутими
кваліфікацією
та
спеціальністю
мають
право/змогу обіймати саме займану посаду,

відповідної категорії, техніків-лаборантів). У
цьому випадку замовникам слід керуватись
Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 64. “Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи”,
затвердженим Наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики
України 13.10.1999 № 249.
Рекомендації щодо наявності документально
підтвердженого досвіду виконання
аналогічного (аналогічних) за предметом
закупівлі договору (договорів)

Рекомендації щодо наявності документально
підтвердженого досвіду виконання
аналогічного (аналогічних) за предметом
закупівлі договору (договорів)

14. У разі якщо замовником встановлюється
такий кваліфікаційний критерій як наявність
документально
підтвердженого
досвіду
виконання аналогічного (аналогічних) за
предметом закупівлі договору (договорів) для
підтвердження
цього
кваліфікаційного
критерію замовник може передбачити перелік
інформації, що зазначається в довідці.
До документів, копії яких надаються
учасником, що підтверджують інформацію,
зазначену у довідці, можуть відносяться:
аналогічний договір з усіма додатками та
невід'ємними частинами договору;
акт приймання виконаних будівельних
робіт (форми КБ-2в, затвердженої наказом
Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України від 04.12.2009 № 554)
разом з довідкою про вартість виконаних

14.
У
разі
якщо
замовником
встановлюється такий кваліфікаційний критерій
як наявність документально підтвердженого
досвіду виконання аналогічного (аналогічних)
за предметом закупівлі договору (договорів)
для підтвердження цього кваліфікаційного
критерію замовник може передбачити перелік
інформації, що зазначається в довідці.
До документів, копії яких надаються
учасником, що підтверджують інформацію,
зазначену у довідці, можуть відносяться:
аналогічний договір з усіма додатками та
невід'ємними частинами договору;
акт приймання виконаних будівельних
робіт (форми КБ-2в, затвердженої наказом
Міністерства
регіонального
розвитку та
будівництва України від 04.12.2009 № 554)
разом з довідкою про вартість виконаних

У 99% випадків від, наприклад, геодезистів
вимагають насправді наявність невідповідної їх
посаді освіти та копії диплома відповідно.

будівельних робіт та витрат (форми КБ-3,
затвердженої
наказом
Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України
від 04.12.2009 № 554) або інший документ, що
підтверджує приймання виконаних робіт,
передбачений аналогічним договором.
Замовник може не передбачити положень
щодо надання креслення, специфікації,
заповнених відомостей обсягів робіт для
підтвердження досвіду виконання аналогічного
договору.

будівельних робіт та витрат (форми КБ-3,
затвердженої
наказом
Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України
від 04.12.2009 № 554) або інший документ, що
підтверджує приймання виконаних робіт,
передбачений аналогічним договором.
Замовник може не передбачити положень
щодо
надання
креслення, специфікації,
заповнених відомостей обсягів робіт для
підтвердження досвіду виконання аналогічного
договору.
При встановленні у тендерній документації
вимоги про надання учасниками позитивного
відгуку замовника про виконання аналогічних
договорів замовникам рекомендується уникати
потенційно дискримінаційних вимог щодо дати
видачі такого відгуку.
Такими, зокрема,
можуть вважатися вимоги про надання відгуку,
виданого після дати оприлюднення в
електронній системі закупівель інформації про
закупівлю.
Не рекомендується вимагати надання
відгуку з конкретним адресатом або із
зазначенням
ідентифікатора
поточної
процедури закупівель.
Замовникам, які видають учасникам
відгуки про виконання такими учасниками
аналогічних
договорів,
рекомендується
зазначати
у
полі
адресата
відгуку
узагальнююче формулювання, на кшталт
“компетентним
органам,
установам,
організаціям”, “всім, кого це стосується” та ін. У

Проблема, на вирішення якої спрямована
пропозиція:
Вимога щодо відгуків на аналогічні договори на
певну дату, які адресовані конкретному
Замовнику. Дана вимога утворює ситуацію коли
відгук видає той самий Замовник, що і вимагає
його.
Для кожної нової участі у закупівлі для різних
Замовників, Учасник вимушений звертатися
багато разів за короткий проміжок часу за
новим відгуком по одному і тому ж вже
виконаному договору.

разі необхідності замовник, що видає
відповідний відгук, може встановлювати строк
його
дії,
проте
не
рекомендується
встановлювати строк менше ніж 6 місяців.
Інформація, зазначена у довідці, може
подаватися у вигляді таблиці за формою,
наведеною
у
Додатку
4
до
цієї
Рекомендаційної методології.
Рекомендації щодо наявності фінансової
спроможності, яка підтверджується
фінансовою звітністю

Рекомендації щодо наявності фінансової
спроможності, яка підтверджується
фінансовою звітністю

…

…

23. Рекомендуємо замовнику в тендерній
документації передбачати період, за який буде
підтверджено
фінансову
спроможність
учасником шляхом подання фінансової
звітності за відповідний період з урахуванням
періоду проведення процедури закупівлі.
Замовник може в тендерній документації
передбачати
конкретний
обсяг
доходу
(виручки), що підтверджується звітом про
фінансові результати (звітом про сукупний
дохід).

23. Рекомендуємо замовнику в тендерній
документації передбачати період, за який буде
підтверджено
фінансову
спроможність
учасником
шляхом
подання
фінансової
звітності за відповідний період з урахуванням
періоду проведення процедури закупівлі.
Замовник може в тендерній документації
передбачати
конкретний
обсяг
доходу
(виручки), що підтверджується звітом про
фінансові результати (звітом про сукупний
дохід).
Замовникам не рекомендується для
підтвердження
учасником
фінансової
спроможності вимагати інформацію, яка не
може бути підтверджена фінансовою звітністю,
як це передбачено пунктом 4 частини другої
статті 16 Закону України “Про публічні
закупівлі”.
Зокрема
не
рекомендується

…
Відсутній

Проблема, на вирішення якої спрямована
пропозиція:
Вимога замовника надавати довідку з банку
про залишок коштів на конкретну дату для
підтвердження фінансової спроможності.

вимагати надання документів щодо залишку
коштів на банківських рахунках учасника на
певну дату (довідок з банку, виписок по
рахункам тощо).
…
VI. Рекомендації щодо особливостей
забезпечення тендерної пропозиції та
забезпечення виконання договору

VI.
Рекомендації
щодо
особливостей
забезпечення
тендерної
пропозиції
та
забезпечення виконання договору

6.
Згідно
із
законодавством
розмір
забезпечення
виконання
договору
про
закупівлю не може перевищувати 5 відсотків
вартості договору про закупівлю.

6.
Згідно
із
законодавством
розмір
забезпечення
виконання
договору
про
закупівлю не може перевищувати 5 відсотків
вартості договору про закупівлю.

відсутній

Замовникам
рекомендовано
під
час
формування тендерної документації та проекту
договору про закупівлю серед умов надання,
повернення та неповернення забезпечення
виконання
договору
про
закупівлю
передбачати можливість зменшення розміру
забезпечення
виконання
договору
про
закупівлю в залежності від обсягів виконаних
робіт/наданих послуг за таким договором з
встановленням
відповідної
математичної
формули для розрахунку.
При
цьому
рекомендований
відсоток
зменшення розміру забезпечення виконання
договору про закупівлю не може бути більшим
за відсоток виконаних робіт/наданих послуг за
таким договором, та загалом не може бути
більшим за 90 %.

Проблема, на вирішення якої спрямована
пропозиція:
блокування значних сум коштів підрядників
для забезпечення наданих ними гарантій
виконання зобов’язань на весь строк дії
договору підряду, незалежно від відсотку його
виконання. При цьому, саме забезпечення не є
обов’язковим за замовчуванням, а законом
встановлене обмеження лише щодо його
максимального розміру (частина третя
статті 27 ЗУ “Про публічні закупівлі”). Тобто
для
вирішення
існуючої
проблеми
законодавством не заборонено і Замовник
може передбачити умови за яких розмір
забезпечення зокрема у вигляді гарантії буде
зменшуватись залежно від відсотку виконаних
робіт.

Так, умовами надання та повернення
забезпечення
виконання
договору
про
закупівлю у вигляді гарантії може бути
передбачене повернення попередньо наданої
гарантії за умови надання іншої гарантії із
відповідним меншим розміром забезпечення
виконання договору про закупівлю.
IX. Загальні рекомендації до проекту договору

IX. Загальні рекомендації до проекту договору

відсутній

4. В разі якщо Замовник вимагає внесення
забезпечення
виконання
договору
про
закупівлю договір про закупівлю має містити
умови повернення Замовником забезпечення
виконання договору про закупівлю, а саме
мають бути конкретно визначені обставини, за
настання яких забезпечення виконання
договору про закупівлю повертається.
Так у випадку внесення забезпечення
виконання договору у вигляді гарантії з
можливістю зменшення розміру забезпечення
в процесі виконання договору про закупівлю,
як це рекомендовано в п. 6 Розділу VI цієї
Методології, такою обставиною повернення
гарантії може бути надання переможцем
процедури закупівлі (підрядником) гарантії з
відповідним меншим розміром забезпечення
виконання договору про закупівлю.
(пункти 4-10 цього Розділу вважати пунктами
5-11)

Проблема:
Законом передбачено, що забезпечення
виконання зобов’язання може бути повернуто
Замовником згідно з умовами, зазначеними в
договорі про закупівлю, але не пізніше ніж
протягом п’яти банківських днів з дня настання
зазначених обставин (п. 4 частини другої
статті 27 ЗУ “Про публічні закупівлі”). Проте на
практиці в договорах про закупівлі визначення
таких умов/обставин відсутнє.

X. Рекомендації щодо застосування санкцій
відсутній

X.
Рекомендації
щодо
санкцій/відхилення пропозицій

застосування

8. Згідно із законодавством інформація про
відхилення тендерної пропозиції має містити
підстави такого відхилення з посиланням на
відповідні норми Закону та умови тендерної
документації, яким така тендерна пропозиція
та/або
учасник
не
відповідають,
із
зазначенням, у чому саме полягає така
невідповідність. Рекомендуємо замовникам
детально вказувати опис підстав відхилення із
посиланням на відповідні поля форм тендерної
пропозиції та документи, додані до неї.
9. Для надання можливості учаснику
процедури
закупівлі
реалізувати право
виправити невідповідності в інформації та/або
документах, що подані ним у своїй тендерній
пропозиції
в
порядку,
передбаченому
частиною дев’ятою статті 26 Закону України
“Про
публічні
закупівлі”,
замовникам
рекомендується розміщувати в електронній
системі закупівель повідомлення з вимогою
про усунення таких невідповідностей таким
чином, щоб 24 години на їх усунення
припадали на два робочих дні.

Проблема:
Попри вимоги закону (частина друга статті
31)
замовники
формулюють
підстави
відхилення загально без конкретики.

Додаток 1
до Рекомендаційної методології

ФОРМА ТАБЛИЦІ
для надання інформації про наявність техніки
(транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо)

№

Назва/
найменування

з/п

1

2

Тип /марка/
модель, рік
випуску

Кількість

Правовий статус набуття
(власність/ оренда/ суборенда/
найм/ лізинг/позичка тощо)

Документ, що підтверджує правовий статус
набуття*

3

4

5

6

* зазначається номер та дата документу, що підтверджує правовий статус (договір оренди (найму), лізингу/позички та/або інший документ, передбачений
законодавством України) відповідно до графи 5 Таблиці.

Додаток 2
до Рекомендаційної методології

ФОРМА ТАБЛИЦІ
для надання інформації про матеріально-технічну базу (виробничі бази, офісні приміщення, крім АБЗ)

№

Найменування

Місцезнаходження

Власна або право
користування (власність/
оренда/ суборенда/ найм/
лізинг/позичка тощо)

Документ, підтверджуючий право власності або
право користування (назва документу, номер,
дата)

2

3

4

5

з/п

1

Додаток 3
до Рекомендаційної методології

ФОРМА ТАБЛИЦІ
для надання інформації про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт за
предметом закупівлі
Посада

П.І.Б.

Освіта/ найменування
учбового
закладу/спеціальність*

Загальний стаж роботи у
дорожньому господарстві,
(роки)*

Досвід роботи на цій посаді в
підприємстві, (роки) *

2

3

4

5

6

№
з/п

1

*Графи 4,5,6 не є обов'язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і
механізмів.

Додаток 4
до Рекомендаційної методології

ФОРМА ТАБЛИЦІ
для надання інформації про виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів)

№ з/п

Замовник
(контрагент),
місцезнаходження,
код ЄДРПОУ,
телефон

1. Номер договору,

1. Ціна договору

2. Дата укладання
договору

2. Вартість
виконаних робіт
(наданих послуг)

3. Предмет договору
4.Найменування та
місцезнаходження
об’єкта

Найменування
робіт
(послуг)/одини
ця виміру*

Обсяги робіт*

Номер та дата підписання акта виконаних
робіт або іншого документу(ів), що
підтверджує виконання робіт (надання
послуг) за аналогічним договором

3. Відсоток
виконання
договору

5. Категорія
автомобільної дороги

1

2

3

4

5

6

7

* - у колонках 5-6 зазначаються види та обсяги робіт (наданих послуг), виконання яких за аналогічним договором має підтвердити учасник.

