
Участь у державних 
закупівлях Польщі

• Правова основа та пороги GPA
• Загальні вимоги та етапи тендерних 

процедур
• Тендерні процедури



Правова основа та пороги GPA



Правова основа тендерних процедур у Польщі

Закон про державні закупівлі (PPL) від 29 січня 2004:

• Застосовується до державних тендерів вартістю більше 30 000 
євро

• Всі процедури проводяться в письмовій формі, польською 
мовою (у певних випадках замовник може підтвердити 
отримання документів найбільш вживаною мовою у 
міжнародній торгівлі або мовою тієї країни, де укладається 
контракт)

3Англійська версія PPL: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/30336/Public_Procurement_Law_2015_consolidated.pdf

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/30336/Public_Procurement_Law_2015_consolidated.pdf


Інформація, що міститься у даному 
документі, може бути застосована тільки до 
тендерів, вартість яких перевищує порогові 
значення GPA

Товари і послуги Будівельні роботи

євро* злотий* євро* злотий*

Центральні держ. 
органи

135,000 563,612 5,225,000 21,813,853

Регіональні держ. 
органи

209,000 872,554 5,225,000 21,813,853

Інші 418,000 1,745,108 5,225,000 21,813,853
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Порогові значення GPA для країн ЄС на 2016-2017

* Порогові значення у євро та злотих встановлюються на 2 роки та не змінюються залежно від курсу



Загальні вимоги та етапи 
тендерних процедур
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Етапи підготовки до участі у державних 
тендерах Польщі*:

Пошук актуального
оголошення

Запит специфікації 
тендеру

Подача пропозиції
та внесення депозиту

Підготовка необхідних
документів

Участь постачальника у державних тендерах починається з пошуку 
актуальних тендерних оголошень. Існує дві основні категорії джерел 
таких оголошень: державні та комерційні 
Деталі на слайді 8 

Специфікація істотних умов угоди (SETC) є основним тендерним 
документом. У даному документі чітко прописано всю інформацію 
для підготовки тендерної пропозиції постачальниками
Більше про SETC на слайдах 9-10

Для того, щоб підтвердити відповідність тендерним вимогам, 
постачальник зобов’язаний надати певні документи
Більше інформації про критерії та документи на слайдах 
11-23

Документи, підготовлені постачальником, мають повністю 
відповідати вимогам SETC
Проте, при подачі документів, постачальники можуть допуститися 
різних помилок
Про критерії та найбільш розповсюджені помилки на 
слайдах 24-28
Вимоги до депозиту на слайдах 30-31

*Розглянуто етапи проведення тендеру за найбільш розповсюдженою відкритою процедурою 

Розгляд тендерних 
пропозицій



Процес державного тендеру завершується 
укладенням угоди з обраним постачальником
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Вибір найбільш 
вигідної пропозиції

Страхування 
виконання угоди

Укладення угоди

Державна установа обирає найбільш вигідну тендерну пропозицію 
на основі критеріїв, зазначених у SETC. Це може бути ціна та інші 
нецінові критерії
Перелік критеріїв оцінювання наведено на слайді 29

Постачальник, тендерну пропозицію якого було обрано, 
зобов'язаний гарантувати покриття претензії щодо невиконання 
або неналежного виконання угоди
Більше про гарантування на слайдах 30-31

Після отримання гарантії виконання контракту, державна установа 
має укласти угоду з постачальником. Невиконання угоди 
постачальником може призвести до санкцій 
Більше інформації про санкції на слайді 32

Розгляд тендерних 
пропозицій



Оголошення про публічні закупівлі доступні в
електронній формі
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• “Додаток до Офіційного журналу Європейського Союзу”, який присвячено 
європейським державним закупівлям, має назву Tenders Electronic 
Daily (TED) та доступний онлайн за посиланням: 

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Приватні портали*, які публікують оголошення:

• http://www.zamowieniepubliczne.pl/ (доступний англійською)

• http://www.egospodarka.pl/

• http://www.komunikaty.pl/

* Доступний пошук тендерів за ключовими словами, CPV кодом, датою публікації та останнім 
терміном подачі пропозиції 

Пошук актуального оголошення

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.zamowieniepubliczne.pl/
http://www.egospodarka.pl/
http://www.komunikaty.pl/


Специфікація істотних умов угоди (SETC) є 
основним тендерним документом
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SETC завжди включає в себе: 

1. Назву (назву компанії) та адресу замовника

2. Процедуру присудження контракту

3. Опис предмету контракту

4. Термін для виконання контракту

5. Умови участі у процедурі та опис методу оцінки
виконання цих умов

6. Інформацію, що стосується декларацій та 
документів, які мають бути надані постачальником 
для підтвердження виконання умов участі у процедурі

7. Інформацію про спосіб комунікації між замовником 
та постачальником, а також відправки декларацій та 
документів, перелік осіб, які уповноважені на 
комунікацію з постачальниками

8. Вимоги до депозиту

9. Термін, протягом якого постачальник може 
оцінювати тендерні пропозиції

10. Опис способу підготовки тендеру

11.  Дату та місце подачі і розкриття тендерних 
пропозицій

12.  Опис методу розрахунку ціни

13.  Опис критеріїв, які замовник буде 
використовувати для відбору тендерної 
пропозиції, а також важливість (вагу) певних 
критеріїв та методів оцінки тендерних заявок 

14.  Інформацію про формальні деталі, які мають 
бути виконані при відборі для того, щоб укласти 
контракт

15.  Вимоги щодо гарантування виконання контракту

16.  Загальні умови угоди або моделі угоди, якщо 
замовник вимагає від постачальника укласти угоду 
про державні закупівлі на цих умовах

17.  Інформацію про правовий захист, який доступний 
постачальнику під час процедури присудження 
контракту

Запит специфікації тендеру



Поради та рекомендації
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Пояснення та доповнення до SETC:

Кожен постачальник має право звернутися до державної установи за наданням 
роз’яснень SETC

Кінцевий термін для надання роз’яснень SETC спливає в останній день половини періоду 
подачі тендерних заявок (мінімум на 20-ий день)

Державна установа зобов’язана негайно надати пояснення, але не пізніше ніж:

• протягом 6 днів до дати закриття подачі тендерних пропозицій

• протягом 4 днів до дати закриття подачі тендерних пропозицій – при тендерах з 
обмеженою участю та процедурою переговорів з публікацією у випадку необхідності 
присудження контракту

У певних випадках державна установа може вносити правки до SETC до закінчення 
строку подання тендерних пропозицій

Замовник надає SETC:

• Безкоштовно на сайті з дати публікації оголошення 

• У паперовому вигляді, на прохання постачальника, протягом 5 днів (можлива 
плата за покриття витрат на друк та доставку)

Запит специфікації тендеру
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Критерії виключення постачальників з 
тендерної процедури (1/2)

Постачальники, щодо яких було розпочато процедуру ліквідації, або які 
було оголошено банкрутом

Постачальники, які мають заборгованість зі сплати податків, зборів або 
соціального чи медичного страхування

• Фізичні особи

• Зареєстроване партнерство, чий 
партнер

• Професійне партнерство, чий 
партнер або член правління

• Партнерство з обмеженою 
відповідальністю та акціонерне 
товариство з обмеженою 
відповідальністю, чий основний 
партнер

• Юридичні особи, активний член 
органу управління яких

був/були засуджені за злочин, скоєний у 
зв’язку з: 

• Процедурою присудження контракту

• Злочином проти прав людей, що 
виконують оплачувану роботу

• Злочином проти довкілля

• Хабарництвом

• Злочином з привласнення доходу чи 
іншим злочином, який було скоєно з 
метою отримання фінансового прибутку

• Злочином проти казначейства

• Злочином участі у організованих 
злочинних групах або в союзі з метою 
вчинення злочину

Підготовка необхідних документів



Критерії виключення постачальників з 
тендерної процедури (2/2)

Колективні утворення, щодо яких суд виніс рішення про заборону участі у 
тендерних процедурах

Постачальники, які безпосередньо беруть участь у підготовці проведення 
тендерної процедури

Постачальники, які не надали тендерний депозит до кінцевого терміну 
подачі тендерної заявки

Постачальники, які надали неправдиву інформацію, яка має або може мати 
вплив на результати процедури

Ті, хто не підтвердив виконання умов для участі у процедурі

Постачальники, які є учасниками однієї фінансової групи, надіслали окремі 
тендерні пропозиції або окремі заявки на участь у одному тендері

12

Підготовка необхідних документів



Для участі у тендері постачальник має 
задовольняти декільком умовам

1. Мати дозволи на виконання конкретної діяльності або дій, якщо такі 
дозволи є обов’язковими за законом

2. Мати відповідні знання та досвід

3. Мати відповідний технічний потенціал та персонал для того, щоб 
виконати контракт

4. Мати задовільний економічний та фінансовий стан
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У якості додаткової вимоги, в оголошенні про тендер може бути передбачено, що 
тільки ті постачальники, 50% працівників яких є людьми з 
обмеженими можливостями, можуть приймати участь у тендері

Опис способу підтвердження виконання умов міститься в оголошенні 
про тендер

Підготовка необхідних документів



Документи та декларації, що вимагаються 
від постачальників

Існує вичерпний перелік необхідних документів, які можуть вимагати у постачальників

Форма документів є строго встановленою

Перелік документів доступний за посиланням: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/21555/Regulation_item_231.pdf
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Постачальник має надати всі необхідні документи та декларації не пізніше дати, 
встановленої для подання заявок на участь у процедурі, або дати, встановленої 
для подання тендерних пропозицій

• Підтвердження відсутності судимості для 
фізичних та юридичних осіб

• Підтвердження відсутності банкрутства та 
документи про фінансовий стан 

• Підтвердження виконання податкових 
зобов’язань

• Підтвердження виконання зобов’язань із 
соціального забезпечення

• Підтвердження особи-учасника тендера

• Підтвердження економічного та 
фінансового становища

• Підтвердження технічної та/або 
професійної спроможності

• Підтвердження забезпечення якості

Мінімальний набір документів, який може знадобитися:

Підготовка необхідних документів

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/21555/Regulation_item_231.pdf


Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (1/9)
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Назва Підтвердження відсутності судимості 
для фізичних осіб

Формат подачі Електронний формат: xml, Паперовий 
формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон http://ec.europa.eu/markt/ecertis/documentF
ile?id=112162

Деталі змісту документу Ідентифікація органу видачі
Ідентифікація сторони-отримувача: 
Адреса, Ідентифікаційний номер
Дата видачі, Місце видачі
Специфічна інформація в документі: судові 
рішення (якщо такі є)

Технічні 
характеристики
електронного 
документу

Електронний цифровий підпис

Технічні 
характеристики 
паперового документу

Підписаний, з печаткою

Термін дії Термін дії необмежений, повинен бути 
виданий протягом останніх 6 місяців

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент закордоном Еквівалентні документи, видані судовими 
або державними органами, якщо такі є

Установа Департамент інформаційно-аналітичного 
забезпечення МВС, інформаційні 
підрозділи ГУМВС, УМВС України в 
областях та місті Києві, інформаційні 
підрозділи районних управлінь МВС 
України

Контакти http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/73
6798

Документи Оригінал та ксерокопія документа, що 
посвідчує особу (паспорт громадянина 
України, паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон, посвідка на проживання 
тощо)

Термін Протягом 30 календарних днів, в разі 
відсутності необхідності проведення 
додаткових перевірок – протягом 15 діб

Вартість Безкоштовно

Вимоги до сертифікату в Польщі Аналог в Україні

Підготовка необхідних документів

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/documentFile?id=112162
http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/736798
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Назва Підтвердження відсутності судимості 
для юридичних осіб

Формат подачі Електронний формат: xml, Паперовий формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон http://ec.europa.eu/markt/ecertis/documentFile
?id=112181

Деталі змісту документу Ідентифікація органу видачі
Ідентифікація сторони-отримувача: 
Адреса, Унікальний ідентифікатор
Дата видачі, Місце видачі
Специфічна інформація в документі: судові 
рішення (якщо такі є)

Технічні характеристики
електронного документу

Електронний цифровий підпис

Технічні характеристики 
паперового документу

Підписаний, з печаткою

Термін дії Термін дії необмежений, повинен бути 
виданий протягом останніх 6 місяців

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент закордоном Еквівалентні документи, видані судовими або 
державними органами, якщо такі є

Вимоги до сертифікату в Польщі Аналог в Україні

Підготовка необхідних документів

Аналог в Україні відсутній

Можлива заміна документу на “Довідку про внесення 
юридичної особи до Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення”

Оскільки реєстр поки що не сформовано, документ може 
бути оформлено в довільній формі та підписано 
уповноваженою особою компанії

Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (2/9)

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/documentFile?id=112181
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Назва Підтвердження відсутності 
банкрутства та документи про 
фінансовий стан

Формат подачі Паперовий формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон -

Деталі змісту 
документу

Специфічна інформація в документі: 
Ідентифікаційні дані, деталі щодо 
реєстрації, деталі щодо обраної моделі 
ліквідації або банкрутства

Технічні 
характеристики
електронного 
документу

-

Технічні 
характеристики 
паперового документу

Підписаний, з печаткою

Термін дії Термін дії необмежений, повинен бути 
виданий протягом останніх 6 місяців

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент 
закордоном

Еквівалентні документи, видані судовими 
або державними органами, якщо такі є
Заяви під присягою або офіційні заяви

Установа Міністерство юстиції України
Єдиний реєстр підприємств, щодо яких
порушено провадження у справі про 
банкрутство

Контакти https://kap.minjust.gov.ua/services?product_
id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all

Документи Код боржника за ЄДРПОУ (для юридичних 
осіб)
Дата і номер запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців про проведення державної 
реєстрації (для фізичних осіб -
підприємців)

Термін У день подання електронного запиту через 
офіційний веб-сайт

Вартість Безкоштовно, потрібна реєстрація на 
порталі електронних послуг Міністерства 
юстиції України

Вимоги до сертифікату в Польщі Аналог в Україні

Підготовка необхідних документів

Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (3/9)

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all
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Назва Підтвердження виконання податкових 
зобов’язань

Формат подачі Паперовий формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон http://ec.europa.eu/markt/ecertis/documentFile?id=112200

Деталі змісту документу Ідентифікація органу видачі; ідентифікація сторони-
отримувача, включаючи адресу, ідентифікаційний номер; 
дата видачі; місце видачі.
Специфічна інформація в документі: підтвердження
відсутності прострочених податків, або перелік типів та 
сум прострочених податків, або заява про офіційне 
звільнення від сплати податків, відстрочку сплати, сплати 
податків частинами, або заява про припинення 
виконання рішення компетентного органу

Технічні характеристики
електронного документу

-

Технічні характеристики 
паперового документу

Підписаний, з печаткою

Термін дії Термін дії необмежений, повинен бути виданий протягом 
останніх 3 місяців

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент закордоном Еквівалентні документи, видані судовими або 
державними органами, якщо такі є
Заяви під присягою або офіційні заяви

Установа Орган ДФС за основним місцем обліку

Контакти http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatk
ove-zakonodavstvo/nakazi/62931.html

Документи Заява з обов’язковим посиланням на 
відповідний нормативно-правовий 
акт та назвою підприємства, до якого
Довідку буде подано

Термін Строк розгляду заяви – 5 робочих 
днів. Строк дії довідки – 10 
календарних дів

Вартість Безкоштовно

Вимоги до сертифікату в Польщі Аналог в Україні

Підготовка необхідних документів

Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (4/9)
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Назва Підтвердження виконання зобов’язань із 
соціального забезпечення

Формат подачі Паперовий формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон -

Деталі змісту документу Ідентифікація органу видачі
Ідентифікація сторони-отримувача, включаючи: 
адресу, унікальний ідентифікатор
Дата видачі, Місце видачі
Специфічна інформація в документі: 
Підтвердження виконання економічним оператором 
зобов’язань з соціального забезпечення на певну дату

Технічні 
характеристики
електронного 
документу

Електронний цифровий підпис

Технічні 
характеристики 
паперового документу

Підписаний, з печаткою

Термін дії Термін дії необмежений, повинен бути виданий 
протягом останніх 3 місяців

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент закордоном Еквівалентні документи, видані судовими або 
державними органами, якщо такі є

Установа Орган ДФС за основним місцем 
обліку

Контакти http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-
storinki/arhiv1/138334.html

Документи Заява у довільній формі для 
отримання довідки про відсутність 
заборгованості зі сплати ЄСВ

Термін Протягом 15 календарних днів

Вартість Безкоштовно

Вимоги до сертифікату в Польщі Аналог в Україні

Підготовка необхідних документів

Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (5/9)

http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/138334.html
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Назва Підтвердження особи-учасника 
тендера

Формат подачі Паперовий формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон -

Деталі змісту 
документу Ідентифікаційні дані

Деталі реєстрації та представництва 
компанії
Деталі обраної моделі ліквідації або 
банкротства

Технічні 
характеристики
електронного 
документу

-

Технічні 
характеристики 
паперового документу

Підписаний, з печаткою

Термін дії Термін дії необмежений, повинен бути 
виданий протягом останніх 6 місяців

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент 
закордоном

Еквівалентні документи, видані судовими 
або державними органами, якщо такі є
Заява під присягою або офіційна заява 

Вимоги до сертифікату в Польщі Аналог в Україні

Підготовка необхідних документів

Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (6/9)

Установа Міністерство юстиції України:
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань

Контакти https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr

Документи Організаційно правова форма
Назва юридичної особи
П.І.Б. фізичної особи підприємця

Термін У день подання електронного запиту через 
офіційний веб-сайт

Вартість 50 грн

https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr
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Назва Підтвердження економічного та 
фінансового становища

Формат подачі Паперовий формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон -

Деталі змісту документу Баланс, Звіт про фінансові результати,
Додаткова інформація
Інформація з обслуговуючого банку, що 
підтверджує: обсяг фінансових коштів на 
рахунках постачальника або його 
кредитоспроможність

Технічні 
характеристики
електронного документу

Електронний цифровий підпис

Технічні 
характеристики 
паперового документу

Підписаний

Термін дії Термін дії - 3 роки; якщо економічний цикл 
коротший, то на цей термін (стосується 
фінансової звітності)
Інформація з обслуговуючого банку має бути 
видана протягом останніх 3 місяців

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент закордоном Довільна форма

Установа Підприємство (копія балансу за останній 
звітній період (форма Ф-1 «Баланс»), копія 
Звіту про фінансові результати за останній 
звітній період (форма Ф-2 «Звіт про 
фінансові результати»))
Обслуговуючий банк (довідка про кредити 
та обороти та відсутність заборгованості)

Контакти -

Документи Заява до обслуговуючого банку в довільній 
формі

Термін -

Вартість Безкоштовно

Вимоги до сертифікату в Польщі Аналог в Україні

Підготовка необхідних документів

Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (7/9)
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Назва Підтвердження технічної та/або професійної спроможності

Формат подачі Паперовий формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон -

Деталі змісту документу Залежить від документу, але не перевищує таку інформацію: Список відповідних робіт, виконаних за 
останні 5 років; Список відповідних поставок або послуг, виконаних за останні 3 роки; Перелік 
інструментів та обладнання, що знаходяться в розпорядженні учасника торгів та необхідних для 
виконання контракту; Опис технічних засобів і організаційно - технічних заходів, що застосовуються 
постачальником, для підтвердження наукової і дослідницької бази, що належить постачальнику або 
знаходиться в його розпорядженні;
Свідчення про середньорічну кількість співробітників та кількість управлінських кадрів протягом останніх 
3 років, якщо тривалість економічного циклу коротша - протягом цього періоду; Список осіб і організацій, 
які можуть бути залучені до виконання контракту та, зокрема, відповідати за надання послуг, контроль 
якості й управління роботами, разом з інформацією про їх професійну кваліфікацію, досвід та освіту, 
необхідні для виконання угоди, а також сферу їх діяльності та інформацію про підстави залучення цих 
осіб; Свідчення, що персонал має відповідну кваліфікацію, якщо така необхідна відповідно до 
законодавства

Технічні характеристики
електронного документу

-

Технічні характеристики 
паперового документу

Підписаний

Термін дії Термін дії необмежений

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент закордоном Довільна форма

Вимоги до сертифікату в Польщі

Підготовка необхідних документів

Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (8/9)
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Назва Підтвердження забезпечення 
якості

Формат подачі Паперовий формат

Час подачі Під час подачі пропозиції

Гнучкість подачі Можливість подати копії документів

Шаблон -

Деталі змісту документу Ідентифікація органу видачі
Ідентифікація отримувача: 
Адреса
Дата видачі
Специфічна інформація в документі: 
підтвердження відповідності якості 
еквівалентним вимогам

Технічні характеристики
електронного документу

-

Технічні характеристики 
паперового документу

Підписаний, з печаткою

Термін дії Термін дії встановлюється 
акредитаційною установою

Вимоги до перекладу Неофіційний переклад

Еквівалент закордоном Декларація про відповідність

Установа Акредитовані органи з сертифікації 
продукції

Контакти http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-
oov/

Документи Документи, які підтверджують якість 
продукції
Технічний опис декларованої продукції
Контракт
Інвойс
Товарно-транспортна документація

Термін Залежить від обраного органу з 
сертифікації продукції

Вартість Залежить від обраного органу з 
сертифікації продукції

Вимоги до сертифікату в Польщі Аналог в Україні

Підготовка необхідних документів

Сертифікат, необхідний для участі у державних закупівлях (9/9)

http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/


Постачальники повинні призначити уповноваженого представляти їх під час 
участі в тендері та при укладенні угоди

24

Якщо була обрана тендерна пропозиція об'єднаних постачальників, то державна 
установа може запросити, до укладення угоди, офіційну угоду про співпрацю 
між цими постачальниками

Постачальники несуть спільну відповідальність за виконання контракту і 
забезпечення гарантії належного виконання угоди

Постачальники можуть об'єднуватись з метою участі у тендерах:

Корисні поради

Подача пропозиції та внесення депозиту



Тендерна пропозиція може бути відхилена 
державною установою

Критерії відхилення тендерної пропозиції:

• Тендерна пропозиція не відповідає положенням Закону про державні 
закупівлі 

• Тендерна пропозиція не відповідає вимогам SETC

• Подання тендерної пропозиції є актом недобросовісної конкуренції

• У тендерній пропозиції зазначена надто низька ціна по відношенню до 
предмету угоди

• Тендерна пропозиція подана постачальником, виключеним з тендерної 
процедури або незапрошеним до участі у тендері

• Тендерна пропозиція містить арифметичні помилки при розрахунку ціни

• Протягом 3 днів з дати відправки повідомлення постачальник не згоден з 
виправленням помилки

• Тендерна пропозиція є недійсною відповідно до окремих положень

25

Подача пропозиції та внесення депозиту



Найчастіші помилки у документах, наданих 
постачальником (1/2)

Орфографічні, графічні та лексичні помилки

Арифметичні помилки:

• при оцінці проекту

• у розрахунку ціни проекту

• невідповідності між тендерною пропозицією та SETC, які не тягнуть 
за собою істотних змін у тендерній пропозиції

• зазначення іншого терміну виконання контракту

26

Подача пропозиції та внесення депозиту



Найчастіші помилки у документах, наданих 
постачальником (2/2)

Повинна мати місце особлива форма подачі документів (найчастіше 
– закритий конверт)

Правильне адресування та підписання додатків на участь у 
тендерній процедурі на основі інструкцій від державної установи:

• Адресат

• Назва на конверті

• Нумерація і підписання кожної сторінки

27

Формальні помилки не призводять до санкцій (наприклад, відхилення 
тендерної пропозиції). Більшість помилок можуть бути виправлені у процесі 
проведення тендеру

Подача пропозиції та внесення депозиту



Найчастіші помилки, які стосуються 
процедури доручення

Не надання доручення разом із заявкою на участь у тендері

Надання разом із заявкою на участь у тендері доручення:

• у неправильній формі (наприклад, ксерокопію замість оригіналу 
документу або нотаріально завіреної копії)

• підписане неуповноваженим представником членів 
правління або проти правил представництва, які містяться у реєстрі 
підприємців (наприклад, доручення підписане одним членом 
правління, у той час коли вимагаються підписи двох членів)

• відсутність підпису будь-кого з постачальників, які беруть 
участь у тендері консорціумом

28

Подача пропозиції та внесення депозиту



Відбір найбільш вигідної пропозиції заснований 
на критеріях, зазначених у SETC
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Критеріями оцінки тендерних пропозицій є ціна та інші нецінові критерії

А саме: 

• Якість, функціональність і технічні параметри

• Використання найкращих доступних технологій з точки зору впливу на 
навколишнє середовище

• Експлуатаційні витрати

• Сервісне обслуговування

• Термін виконання контракту

Державна установа визначає важливість (вагу) кожного критерію та 
метод оцінки тендерної пропозиції

Нецінові критерії оцінки тендерної пропозиції: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/21561/Regulation_on20non-
_price_mandatory_tender_evaluation_criteria.pdf

Відбір найбільш вигідної пропозиції

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/21561/Regulation_on20non-_price_mandatory_tender_evaluation_criteria.pdf


Депозит і страхування виконання угоди

До остаточної дати подання пропозицій

Не більше 3 % від вартості контракту

• Готівка*
• Банківські поручительства та гарантії 

фонду колективних заощаджень
• Банківські гарантії
• Страхові гарантії

Відразу після вибору кращої пропозиції 
або скасування процедури, крім 
постачальника, пропозиція якого була 
обрана

30

Депозит
гарантує, що тільки постачальники, зацікавлені в 

укладанні угоди, будуть брати участь у тендері

Гарантія
служить для покриття претензій щодо невиконання 

або неналежного виконання угоди

Кінцевий 
термін

Сума

Форма 
оплати

Найпізніше - в день підписання 
контракту

Від 2 до 10% від ціни, вказаної у тендері

• Готівка*
• Банківські поручительства та гарантії 

фонду колективних заощаджень
• Банківські гарантії
• Страхові гарантії

Протягом 30 днів після завершення 
контракту і підтвердження його 
належного виконання з боку замовника

* Депозит, сплачений готівкою, повинен бути оплачений банківським переказом на банківський рахунок, 
зазначений замовником, і повинен зберігатися організацією-замовником на банківському рахунку

Повернення 
платежу

Подача пропозиції та внесення 
депозиту

Страхування виконання угоди
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Зі згоди державної установи, гарантія може також бути забезпечена:
• векселями з поручительством банку або фонду колективних заощаджень
• заставою цінних паперів, випущених Державним казначейством 

або одиницею території самоврядування
• іменною заставою, відповідно до принципів, вказаних у положеннях, що 

стосуються іменних застав

Причини для утримання депозиту державною установою:
• Постачальник, на запит від державної установи, не надає необхідних 

документів або довіреності
• Постачальник відмовляється укладати угоду на умовах, зазначених у 

тендері
• Постачальник не може надати необхідну гарантію виконання умов 

угоди
• Угоду не може бути укладено з вини постачальника

Гарантія та депозит

Подача пропозиції та внесення 
депозиту

Страхування виконання угоди



Невиконання або неналежне виконання угоди

Невиконання або неналежне виконання угоди постачальником 
призводить до санкцій, визначених відповідним 
законодавством

Постачальнику, який за рішенням суду заподіяв шкоду 
невиконанням контракту, заборонено брати участь у 
державних тендерах протягом 3 років
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Укладення угоди



Тендерні процедури



34

Відкриті торги і торги з обмеженою участю є 
загальними тендерними процедурами

Загальні процедури:

• Відкриті торги – всі зацікавлені постачальники можуть подавати свої 
пропозиції

• Торги з обмеженою участю – постачальники подають заявки на участь у 
тендері, проте лише запрошені постачальники можуть подавати свої пропозиції

Інші процедури (лише за обставин, зазначених у Законі про державні 
закупівлі):

• переговори з публікацією

• конкурентний діалог

• переговори без публікації 

• процедура при наявності єдиного постачальника

• запит на надання цінової пропозиції

• електронні торги*

*Процедура електронних торгів застосовується лише для контрактів, вартість яких менша порогових значень GPA



Типовий відкритий тендерний процес 
складається з 5 основних кроків
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Публікація 
оголошення 
про тендер

Подача 
тендерних 
пропозицій

Оцінка 
тендерних 
пропозицій 

Укладення 
угоди

• 40 днів від дати відправлення 
оголошення електронними 
засобами

• 47 днів від дати відправлення 
оголошення іншими засобами

Критеріями оцінки тендерної пропозиції є ціна та 
інші нецінові критерії, а саме: 
•Якість, функціональність і технічні параметри
•Використання найкращих доступних технологій з 

точки зору впливу на навколишнє середовище
•Експлуатаційні витрати
• Сервісне обслуговування
• Термін виконання контракту

Запрошення
постачальників до 
участі в тендері

Мінімальний термін для 
подачі пропозицій

• не пізніше ніж за 5 днів, якщо 
інформація була надіслана 
факсом або електронною поштою

• не пізніше ніж за 10 днів, 
якщо інформація була надіслана 
іншими засобами

Державна установа укладає 
угоду:

Нецінові критерії оцінки тендерної пропозиції: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/21561/Regulation_on
20non-_price_mandatory_tender_evaluation_criteria.pdf

Вибір 
найбільш 
вигідної 

пропозиції

• Сума депозиту- не 
більше 3 % 
вартості 
контракту

• Депозит повинен 
бути сплачений до 
закінчення 
терміну подачі 
пропозицій

Депозит

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/21561/Regulation_on20non-_price_mandatory_tender_evaluation_criteria.pdf
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• Якщо вартість контракту перевищує порогові 
значення ЄС

• Інформацію про контракт було включено до 
початкового інформаційного 
повідомлення

• Дане початкове інформаційне повідомлення 
включало всю необхідну інформацію 

• Дана інформація доступна в момент публікації 
повідомлення і була направлена в Бюро 
офіційних публікацій Європейських 
Співтовариств або опублікована в профілі 
покупця протягом принаймні 52 днів і не 
більше ніж за 12 місяців до дати відправки 
повідомлення про контракт

Мінімальний термін 
подачі пропозиції: 

• 22 дні від дати 
відправлення оголошення 
електронними засобами

• 29 днів від дати 
відправлення оголошення 
іншими засобами

• При встановленні кінцевих термінів для подання тендерних пропозицій навіть 
година подачі має велике значення. Тому порушення терміну означає будь-яку 
затримку незалежно від точної кількості хвилин або годин такої затримки



Типовий обмежений тендерний процес 
складається з 6 основних кроків
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Публікація 
оголошення 
про тендер

Подача 
тендерних 
пропозицій

Укладення 
угоди

• 30 днів від дати 
відправлення оголошення 
електронними засобами

• 37 днів від дати 
відправлення оголошення 
іншими засобами

Від 5 до 20 
постачальників, які 
задовольняють 
умовам участі в 
процедурі

Запрошення
постачальників до 
подачі заявок на 
участь у тендері

Мінімальний термін для 
подачі заявок

• не пізніше ніж за 5 днів, якщо 
інформація була надіслана 
факсом або електронною поштою

• не пізніше ніж за 10 днів, 
якщо інформація була надіслана 
іншими засобами

Державна установа укладає 
угоду:

Оцінка 
тендерних 
пропозицій 

та вибір 
найбільш 
вигідної

Первинна 
перевірка 
учасників

Запрошення 
до участі в 
тендері та 

відправлення 
SETC

• 40 днів від дати 
відправлення 
запрошення до участі в 
тендері

Мінімальний термін 
для подачі пропозицій 
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1. У разі гострої необхідності:

Мінімальний термін для подачі заявки на участь може бути коротшим, проте 
не менше ніж:
• 10 днів від дати відправлення оголошення електронними засобами
• 15 днів від дати відправлення оголошення факсом

Мінімальний термін для подачі пропозиції може бути коротшим, проте не 
менше ніж:
• 10 днів від дати відправлення запрошення до участі в тендері

2. Декларації та документи

Постачальник повинен додати до своєї заявки декларацію про те, що він 
задовольняє умовам участі в тендерній процедурі і, на вимогу замовника, 
надати документи, що підтверджують виконання цих умов



Корисні поради (2/2)

39

• Якщо вартість контракту перевищує 
порогові значення ЄС

• Інформацію про контракт було включено до 
початкового інформаційного 
повідомлення

• Дане початкове інформаційне повідомлення 
включало всю необхідну інформацію 

• Дана інформація доступна в момент 
публікації повідомлення і була направлена
в Бюро офіційних публікацій Європейських 
Співтовариств або опублікована в профілі 
покупця протягом принаймні 52 днів і не 
більше ніж за 12 місяців до дати 
відправлення повідомлення про контракт

Мінімальний термін 
подачі пропозиції: 

22 дні від дати відправки 
оголошення електронними 
засобами


