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Правова основа



Правова основа федеральних закупівель США

Закон про федеральні закупівлі (FAR) від 1 квітня 19841:

• FAR є основою законодавства США, що регулює всі види федеральних 

закупівель

• FAR містить інформацію про вимоги до учасників, види федеральних закупівель, 

програми для малого бізнесу, систему федеральних закупівель за графіками тощо

• FAR зобов’язує державні органи подавати пропозиції англійською мовою та 

вказувати суми контрактів у доларах США

• Кожен державний орган за необхідності вводить власні правила закупівель, що є 

додатками до FAR2

• Кожен штат має специфічні правила закупівель, що не суперечать FAR3, та 

окремі онлайн-сервіси з оголошеннями про тендери

1. Редакція Закону про федеральні закупівлі від березня 2005: https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/pdf/FAR.pdf

2. Повний перелік додатків https://www.acquisition.gov/?q=Supplemental_Regulations

3. Повний перелік регіональних правил для закупівель та онлайн-сервісів з тендерними оголошеннями штатів 

https://ustr.gov/issue-areas/government-procurement/additional-information-on-US-Procurement#Subcentral
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FAR складається майже з 2000 сторінок, однак для конкретного контракту потрібно 

опрацювати лише відповідну частину FAR. Переконайтеся, що ви користуєтеся главами FAR 

або додатками, що вказані у запиті тендерної пропозиції. 

Якщо маєте сумніви – уточніть інформацію у замовника!

https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/pdf/FAR.pdf
https://www.acquisition.gov/?q=Supplemental_Regulations
https://ustr.gov/issue-areas/government-procurement/additional-information-on-US-Procurement#Subcentral


Існує декілька програм з державних закупівель для малого 

бізнесу1:

Уряд активно підтримує малий бізнес, заснований
громадянами США
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• Програма 8(a) 

• Програма для раніше невикористовуваних бізнес-зон (HUBZone

Program)

• Програма для малого бізнесу, який належить ветеранам збройних 

сил США 

• Програма для малого бізнесу, який належить жінкам

На жаль, у перерахованих програмах можуть брати участь лише малі компанії, 

якими на 51% володіють або управляють громадяни США

1. Подробиці за посиланням https://www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs

https://www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs


Пороги та обмеження GPA



США відкриває для учасників з країн GPA 
тендери вартістю вище порогових значень

Товари і послуги
Будівельні 

роботи

Центральні державні органи 191,000 7,358,000

Регіональні державні органи 521,000 7,358,000

Державні органи з особливими вимогами 

(Список A2)
250,000 -

Державні органи з особливими вимогами

(Список B2)
589,000 -

Інші державні органи - 7,358,000

Порогові значення1 GPA для США на 2016-2017 (USD)

1. Порогові значення у доларах США встановлюються на 2 роки та не залежать від змін валютного курсу

2. Списки А та В наведені у Додатку 3 GPA https://e-gpa.wto.org/en/Agreement/Latest 6

https://e-gpa.wto.org/en/Agreement/Latest


У системі державних закупівель США існує ряд
обмежень для учасників з країн GPA

Повний перелік державних органів/товарів/робіт та послуг, що мають обмеження 

для країн GPA, знаходиться в додатках GPA за посиланням https://e-

gpa.wto.org/en/Agreement/Latest

Деякі закупівлі Департаменту оборони недоступні для іноземних 

компаній

Додаток I

У закупівлях будівельної сталі, автотранспорту та вугілля деяких 

штатів не може брати участь іноземний бізнес

Усі транспортні послуги, послуги з підтримки військових сил, 

розташованих за кордоном, наукових досліджень і розробок 

недоступні для учасників з країн GPA

Додаток II

Додаток VI Дозволені лише ті будівельні роботи, які перелічені в Частині 511

Попереднього класифікатора основних продуктів (окрім 

розробки підводних ґрунтів)

Додаток V

1.  Частина 51 Попереднього класифікатора основних продуктів : http://unstats.un.org/unsd/CR/Registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51 7

https://e-gpa.wto.org/en/Agreement/Latest
http://unstats.un.org/unsd/CR/Registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51


Загальні вимоги та етапи тендерних
процедур



Для участі у федеральних закупівлях необхідно
зробити наступні кроки

Пошук актуального 

оголошення

Підготовка тендерної 

пропозиції

Потенційним учасникам необхідно зареєструвати компанію у Системі 

управління державними замовленнями (SAM) – базі даних учасників 

державних тендерів

Деталі на слайдах 10-16

Актуальні тендерні пропозиції для вашого бізнесу можна знайти на 

ресурсах федерального уряду

Більше про тендерні пропозиції на слайдах 17-20

Для закупівлі товарів або послуг державний орган публікує запит 

тендерних пропозицій – документ, у якому детально описуються 

умови участі в тендері

Більше про підготовку пропозиції на слайдах 21-34

Уряд обирає найбільш вигідну пропозицію на основі критеріїв 

оцінки, що вказані у запиті тендерних пропозицій. Це може бути 

цінові або будь-які інші критерії

Перелік критеріїв оцінки на слайдах 35-36

1. Наведені кроки актуальні для типових тендерних процедур та можуть відрізнятися для інших видів федеральних закупівель

Реєстрація компанії на

SAM

Вибір найбільш 

вигідної пропозиції

Укладення контракту
У разі, якщо компанія виграла тендер, потрібно пам’ятати, що будь-

яке порушення умов державного контракту може призвести до його 

розірвання

Більше інформації на слайдах 37-39
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Компанія “Dun & Bradstreet” (D&B) призначає DUNS номер (унікальний 

ідентифікаційний номер з 9 цифр) для кожного відокремленого підрозділу компанії 

(материнські, дочірні, філії). DUNS номер підтверджує існування суб’єктів

підприємницької діяльності по всьому світу

Реєстрація доступна за посиланням: https://fedgov.dnb.com/webform

Для реєстрації на SAM потрібен DUNS номер

Мінімальна необхідна інформація:

• Юридична назва

• Назва та адреса головного офісу компанії 

• Назва торговельної марки або бренду

• Фізична адреса, місто, країна та індекс

• Поштова адреса (якщо відрізняється від фізичної або адреси головного офісу)

• Номер телефону

• Контактна особа та посада

• Кількість працівників відокремленого підрозділу, що реєструється

Зазвичай DUNS номер можна отримати протягом 2-5 робочих днів (максимум протягом 

30 робочих днів)

Реєстрація безкоштовна
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У разі виникнення питань, звертайтесь до представництва D&B в Україні:

http://dnb.com.ua, tel. +380-44-499-00-99

Реєстрація компанії на SAM

https://fedgov.dnb.com/webform
http://dnb.com.ua/


Для реєстрації у системі SAM, компанії розташовані за межами США, повинні мати 

код у системі НАТО з обліку комерційних та державних структур (NCAGE код). NCAGE 

код – це п’ятизначний ідентифікаційний номер, що використовується федеральним 

урядом США та підтверджує існування конкретного об’єкту у конкретній локації. 

Усі іноземні учасники повинні мати NCAGE код незалежно від членства їх країни в 

НАТО.

Іноземним учасникам також обов’язково
потрібно мати NCAGE код

Запит на отримання NCAGE 

коду подається онлайн за 

допомогою сервісу запитів 

служби підтримки НАТО: 

https://eportal.nspa.nato.int/AC1

35Public/scage/CageList.aspx

Для отримання NCAGE коду можна 

звернутися до Бюро кодифікації у 

військовій сфері Збройних Сил України за 

адресою: 

проспект Перемоги, 55/2, 

03113 Київ, Україна 

тел. +380-44-454-7344, 

факс +380-44-454-7470

АБО

Зазвичай NCAGE код можна отримати протягом 1-3 робочих днів (максимум 

протягом 5 робочих днів)

1. Детальна інструкція https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf
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Реєстрація компанії на SAM

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US Instructions for NSPA NCAGE.pdf


Для оптимізації процесу можна подавати запити на отримання DUNS 

номеру та NCAGE коду одночасно, оскільки вони не потрібні для 

отримання один одного. Однак, і номер, і код потрібні для реєстрації на 

SAM

Поради та рекомендації

Юридична назва компанії та адреса при отриманні DUNS номеру повинні 

точно співпадати з юридичною назвою та адресою при отриманні 

NCAGE коду (включаючи правопис слів, великі літери, знаки пунктуації та 

пробіли між словами) 

12

Реєстрація компанії на SAM



Північноамериканська система класифікації галузей (NAICS) є стандартом, що 

використовується федеральними статистичними відомствами для класифікації компаній 

у процесі збору, аналізу та публікації статистичних даних

Для реєстрації на SAM необхідно визначити
свій NAICS код

Сектор 2 цифра

Підсектор 3 цифра

Галузева група 4 цифра

Галузь 5 цифра

Національна галузь 6 цифра

NAICS має ієрархічну структуру для 

класифікації установ від найвищого до 

найнижчого рівня деталізації та 

складається з 6 цифр:

У Системі управління державними замовленнями (SAM) можна обрати декілька кодів 

класифікації NAICS. Для реєстрації на SAM потрібен мінімум один NAICS код. Серед декількох 

вказаних кодів можна вказати основний NAICS код компанії

Впевніться, що ви вказали NAICS коди для кожного напрямку діяльності вашої компанії. 

Ви можете брати участь лише у тендерах, NAICS код яких точно співпадає хоча б з одним 

кодом з вашого переліку. Чим повніший ваш перелік кодів, тим легше замовнику зрозуміти, 

наскільки ви відповідаєте вимогам тендеру. 

Визначити основний напрямок господарської діяльності компанії та ознайомитися зі 

структурою NAICS коду можна за посиланням: https://www.naics.com/search/
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Реєстрація компанії на SAM

https://www.naics.com/search/


Система управління державними замовленнями (SAM) – це офіційний сайт 

федерального уряду, що є базою даних учасників державних тендерів США. SAM

усуває потребу вводити одні й ті самі дані декілька разів, таким чином підвищуючи 

ефективність системи федеральних закупівель

Реєстрація на SAM

1. Детальна інструкція https://www.sam.gov/sam/SAM_Guide/SAM_User_Guide.htm

Реєстрація1 доступна за посиланням: https://www.sam.gov/

Активація профілю на SAM може зайняти до 10 робочих днів, для інших державних ІТ 

систем ця інформація стане доступною через додаткові 24 години

Реєстрація та зберігання профілю на SAM безкоштовні

Для того, щоб профіль залишався активним, необхідно оновлювати інформацію на 

SAM мінімум один раз на рік

14

Реєстрація компанії на SAM

https://www.sam.gov/sam/SAM_Guide/SAM_User_Guide.htm
https://www.sam.gov/


Інформація необхідна для реєстрації компанії

• Загальна інформація включає DUNS номер компанії, назву, адресу, NCAGE код, 

загальні відомості, фінансову інформацію, подробиці про будь-які провадження, 

що стосувались компанії тощо

• Інформація про діяльність компанії включає інформацію про види товарів та 

послуг, що постачає компанія, кількість працівників, дохід та інформацію для 

Реєстру стихійних лих (за бажанням) тощо

• Заяви та сертифікати включають ствердження, що підтверджують статус 

компанії як малого бізнесу, відповіді на питання, що стосуються положень Закону 

про федеральні закупівлі (FAR) та Додатку Департаменту оборони про 

федеральні закупівлі (DFARS), та засвідчують відповідність архітектурно-

будівельним нормам (SF330 Частина II)

• Інформація про контактну особу (POC) включає контактні дані основної та 

альтернативної контактної особи, особи відповідальної за участь у державних 

тендерах, особи, відповідальної за дебіторську заборгованість та особи, 

відповідальної за доступ персоналу до державних електронних бізнес-систем 

США

15

Реєстрація компанії на SAM



Для реєстрації нового профілю компанії на SAM необхідно спочатку створити 

персональний профіль користувача на SAM. Цей користувач матиме право 

управляти інформацією про компанію

Впевніться, що ви поставили відмітку в полі “Foreign Owned and Located”

(“Іноземна та розташована закордоном компанія)” на сторінці із загальною 

інформацією

Якщо компанія не є платником податків у США, залиште поля “TIN” та “TIN type” 

незаповненим

На сторінці з інформацією про компанію потрібно придумати Marketing Partner

Identification Number (MPIN). Його необхідно запам’ятати, тому що він є паролем

для входу на інші федеральні ресурси

Іноземним компаніям не потрібно надавати банківську інформацію для 

електронного переказу коштів (EFT). Обов’язковими полями на сторінці з 

фінансовою інформацією є лише ім’я та адреса, на яку буде надіслано 

паперовий чек 

Поради та рекомендації

Реєстрація компанії на SAM
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Основним ресурсом для пошуку тендерних
оголошень є сайт Federal Business Opportunities 

Federal Business Opportunities (FBO або

FedBizOpps) – це онлайн сервіс, де федеральні 

державні органи публікують оголошення про закупівлі 

товарів і послуг.

Сайт доступний за посиланням: https://www.fbo.gov/ 

• Перелік запитів тендерних пропозицій можна 

знайти на сторінці “Opportunities”. Для перегляду 

тендерних пропозицій, реєстрація на SAM не 

потрібна.

• Для того, щоб отримувати повідомлення про нові 

тендерні пропозиції, переглядати списки 

зацікавлених учасників або самому потрапити у 

список зацікавлених учасників, необхідно

зареєструватися на FBO

• Для реєстрації на FBO потрібно мати DUNS номер

17

Пошук актуального оголошення

https://www.fbo.gov/


Пошук можливостей для субпідряду -
альтернатива участі у державних тендерах
Sub-Net – це онлайн сервіс, де головні постачальники публікують оголошення про пошук 

потенційних субпідрядників. Такі оголошення в першу чергу призначені для малого бізнесу

SUB-Net доступний за посиланням http://web.sba.gov/subnet/

• На пошуковій сторінці можна знайти 

оголошення за NAICS кодом, номером 

оголошення або штатом за допомогою поля 

“Search the database” або можна переглянути 

список всіх відкритих оголошень через поле 

“View open solicitations” 

• Кожне оголошення містить ім’я, номери 

телефону та факсу, електронну пошту 

контактної особи головного постачальника, яка 

може відповісти на ваші питання та надати 

додаткову інформацію про пропозицію

• Якщо вас зацікавила конкретна пропозиція,  

зверніться до контактної особи, щоб 

отримати примірник тендерної документації
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Пошук актуального оголошення
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Уряд США отримує вигоду від економії на масштабі
завдяки Каталогам Багаторазових Закупівель

Find relevant public procurement notice

Управління загальних послуг (GSA) виступає центральним закупівельним органом для 

багаторазових закупівель інших державних органів. GSA публікує тендер, веде переговори щодо 

ціни та заключає довгострокові контракти з найбільш привабливими постачальниками. 

Товари та послуги відібраних постачальників потрапляють до спеціального каталогу. Державні 

органи, які беруть участь у програмі GSA, у подальшому можуть закуповувати ці товари та 

послуги з каталогу відповідно до цін та умов, які попередньо були погоджені GSA. 

GSA Каталоги доступні онлайн за посиланням: http://www.gsa.gov/portal/category/100611

Для розуміння роботи програми Каталогів 

GSA:

• Буклет із корисними інструментами для 

постачальника

https://vsc.gsa.gov/RA/VendorToolboxBrochure.pdf

• Центр підтримки постачальників:

https://vsc.gsa.gov/RA/research.cfm

• Посібник із Каталогу Багаторазових Закупівель:

http://www.gsa.gov/portal/mediaId/251999/fileName/M

ASDeskRefGuide_final_508_091316.action  

Для проведення досліджень ринку та аналізу 

ваших конкурентів:

• Електронна бібліотека GSA 

http://www.gsaelibrary.gsa.gov/ElibMain/home.do

• GSA Advantage 

https://www.gsaadvantage.gov/advantage/main/start_pa

ge.do

• Schedule Sales Query http://ssq.gsa.gov

• FBO https://www.fbo.gov/ (введіть GSA у полі 

“Агентство” на домашній сторінці)

Корисні посилання
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Find relevant public procurement noticeПошук актуального оголошення

Поради та рекомендації

Якщо вам було присуджено державний контракт, Управління загальних послуг 

буде відстежувати ваші продажі, щоб впевнитись, що вони перевищують 

$25,000 протягом перших 24 місяців після того як контракт було присуджено

Ваша компанія повинна забезпечити щорічні продажі на суму більше $25,000 

для того, щоб зберегти за собою право виконання контракту

Будь-який присуджений контракт може бути скасовано державними органами, 

якщо відповідно до звітів, продажі за контрактом не будуть відповідати цим 

вимогам

Нещодавно Управління загальних послуг відзначило значне зростання числа 

нових пропозицій, у зв'язку з цим, може знадобитися до 12 місяців для того, 

щоб ваша пропозиція була оцінена

Існують деякі обмеження стосовно показників продажів виконавця за 

контрактом:
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Торги з переговорами та закриті торги є
загальними тендерними процедурами

За процедурою закритих торгів, уряд оцінює тендерні пропозиції без 

обговорення та обирає учасника, чия пропозиція є найбільш вигідною з 

урахуванням лише ціни та цінових факторів

Будь-які переговори заборонені до присудження контракту

Торги з переговорами дозволяють проводити переговори до 

присудження контракту. Проте, запит тендерних пропозицій фактично 

може й не включати переговори1

1. Наприклад, інструкція для учасників тендеру може включати положення, «уряд має намір оцінити пропозиції та присудити 

контракт без обговорення." Якщо це положення використовується, фактичні переговори не допускаються

Тендер, що проводиться з використанням будь-якої іншої процедури, крім 

закритих торгів вважається торгами з переговорами

Важливо розуміти різницю між цими двома типами:
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Чинні державні правила та інструкції

Частина 15 FAR – Торги з переговорами

• 15.101 Оптимальна вартість

• 15.4 Розрахунок ціни контракту

• 15.403 Отримання даних щодо витрат та ціни

• 15.405 Узгодження ціни

• 15.407 Спеціальні дані щодо витрат та ціни

Частина 14 FAR– Закриті торги

• 14.201-8 Цінові фактори

• 14.3 Подача пропозицій

• 14.408 Присудження контракту

• 14.408-2 Відповідальний учасник торгів – прийнятність ціни

22
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Різниця між контрактами з фіксованою ціною
та з відшкодуванням витрат (1/2)

Контракти з фіксованою ціною поділяються на:

• Контракти з твердо зафіксованою ціною (Firm Fixed-price) – ціна узгоджується до 

укладення контракту і не змінюється. Даний тип контракту вимагає від постачальника 

ефективно управляти своїми витратами, для отримання прибутку

• Контракти з фіксованою ціною з поправкою на зміну ціни (Fixed-price With Economic 

Price Adjustment) – містять положення для врахування різних форс-мажорів і змін витрат

• Заохочуючі контракти з фіксованою ціною (Fixed-price incentive contracts) – винагорода 

може змінюватись залежно від того, чи фактична вартість контракту є вищою або нижчою за 

заплановану. Такі контракти містять фіксовану максимальну ціну для того, щоб запобігти 

перевитратам державних органів

• Контракти з можливістю подальшого уточнення ціни (Fixed-price contracts with 

prospective price redetermination) – ціна твердо фіксується на початковому етапі виконання 

контракту та уточнюється на подальших етапах

Дізнайтесь більше в FAR 16.2 https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/html/Subpart%2016_2.html#wp1091104
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Контракти з відшкодуванням витрат1 поділяються на:

• Відшкодування витрат (Cost) – постачальник не отримує додаткової винагороди

• Розподілення витрат (Cost sharing) – постачальник отримує відшкодування лише 

узгодженої частини допустимих витрат

• Відшкодування витрат та заохочуюча винагорода (Cost-plus-incentive-fee) –

постачальник отримує відшкодування витрат та винагороду, сума якої прив'язана до 

фактичних витрат. Розрахунок винагороди заохочує постачальника знижувати витрати для 

отримання більшого прибутку

• Відшкодування витрат та премія (Cost-plus award-fee) – винагорода складається з 

базової суми (може дорівнювати нулю), яка фіксується на початку терміну контракту та 

премії, яку визначає замовник

• Витрати та фіксований прибуток (Cost-plus-fixed-fee) – винагорода фіксується на 

момент укладення контракту та не змінюється залежно від фактичних витрат

Дізнайтесь більше в FAR 16.3
https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/html/Subpart%2016_3.html#wp1077348

1. Застосовується тільки для торгів з переговорами
24
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Процедури закупівель відрізняються залежно
від лімітів державних закупівель1

Ліміт Тип Процедури

<$3,000 Мікро-закупівлі • Не публікуються

>$3,000 

<$25,000

Закупівлі за 

спрощеною

процедурою

• Не публікуються (іноді розміщуються

локально) 

• Усний запит або запит ціни (RFQ)

• Зазвичай, зарезервовані для малого 

бізнесу

>$25,000 

<$150,000

Закупівлі за 

спрощеною

процедурою

• Публікуються на FBO 

• Усний запит або RFQ

• Зазвичай, зарезервовані для малого 

бізнесу

>$150,000 Великі контракти

• Публікуються на FBO 

• Запрошення до участі в тендері (IFB) 

або Запит пропозицій (RFP)

251. Лише великі контракти відповідають вимогам GPA
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Учасник торгів має підготувати пропозицію
згідно з тендерною документацію
Існує 4 основні формати запиту тендерних пропозицій:

• Запрошення до участі в тендері (IFB)

• Запит пропозицій (RFP)

• Запит ціни (RFQ)

• Запит інформації (RFI)

Важливо розуміти значення номеру запиту тендерних пропозицій:

SBA123-14-R-0000

Літера в номері запиту тендерних пропозицій означає:

• R – RFP

• B/I – Закриті торги/IFB

• J – Зарезервовано

• T – Запит ціни до $25 тис.

• Q – Запит ціни до $150 тис. 
26

Підготовка тендерної пропозиції



Запрошення до участі в тендері (IFB)

• IFB найчастіше відноситься до закритих торгів

• Відсутні будь-які переговори – ваша тендерна пропозиція 

“говорить сама за себе”

• Ціна вважається ключовим фактором для присудження 

контракту

• Пропозиції мають бути підготовлені відповідно до тендерних 

вимог. Пропозиції, які не відповідають вимогам не будуть 

допущені до тендеру

• Тендерна документація зазвичай включає Стандартну форму 33

(SF33)1 або Стандартну форму 1447 (SF1447)2

1. SF33 http://www.gsa.gov/portal/forms/download/116254

2. SF1447 http://www.gsa.gov/portal/forms/download/115918 27
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Запит пропозицій (RFP) 

• За допомогою RFP державні органи оголошують вимоги до 

потенційних постачальників та запрошують їх до подання 

тендерних пропозицій

• RFP зазвичай відноситься до торгів з переговорами

• Пропозиції часто обговорюються із замовниками, а ціни, технічні 

вимоги та результати контракту можуть бути змінені

• Тендерна документація зазвичай включає Стандартну форму 33

(SF33)1 або Стандартну форму 1447 (SF1447)2

28

1. SF33 http://www.gsa.gov/portal/forms/download/116254

2. SF1447  http://www.gsa.gov/portal/forms/download/115918

Підготовка тендерної пропозиції

http://www.gsa.gov/portal/forms/download/116254
http://www.gsa.gov/portal/forms/download/115918


Запит ціни (RFQ) 

• RFQ носить інформаційний характер і використовується для 

отримання необхідної інформації та цін, проте відповіді на RFQ не 

вважаються тендерними пропозиціями

• Ціна контракту не має перевищувати $150,000 і має 

використовуватись спрощена процедура закупівель

• RFQ може також використовуватись у разі звичайної процедури 

закупівель

• Тендерна документація зазвичай включає Стандартну форму 18

(SF18)1

1. SF18 http://www.gsa.gov/portal/forms/download/115954 29
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• RFI є попереднім повідомленням зацікавленості уряду в

конкретних науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

проектах

• Може використовуватись для визначення потенційного інтересу 

учасників торгів

• Може використовуватись замовником як інструмент дослідження 

ринку
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Прочитайте та зрозумійте частини FAR, які регулюють обраний вами тендер

Основні законодавчі положення:

FAR Частина 13 – Спрощена процедура закупівель https://www.acquisition.gov/far/current/html/FARTOCP13.html

FAR Частина 14 – Закриті торги https://www.acquisition.gov/far/html/FARTOCP14.html

FAR Частина 15 – Торги з переговорами https://www.acquisition.gov/far/html/FARTOCP15.html

FAR Частина 16 – Типи контрактів https://www.acquisition.gov/far/html/FARTOCP16.html

Найголовніше це підготовка:

Поради та рекомендації

Уважно вивчіть запит тендерних пропозицій, включаючи усі графіки, положення та 

додатки
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Уряд США вимагає використання єдиного
формату запиту тендерних пропозицій

Частина I

• Секція A – Стандартна форма (SF 33, SF26, 

SF18 або SF1447)

• Секція B – Список необхідних товарів та 

послуг

• Секція C – Обсяг робіт

• Секція D – Вимоги до документації

• Секція E – Перевірка та прийняття 

виконаних робіт

• Секція F – Опис постачання та виконання 

робіт

• Секція H – Будь-які спеціальні положення

Частина II

• Секція I – Умови контракту

Частина III

• Секція J – Список додатків

Частина IV

• Секція K – Довідки, сертифікати та інші 

заяви учасника торгів

• Секція L – Інструкції, умови і повідомлення 

для учасника торгів

• Секція M – Фактори оцінки та присудження 

контракту

Запит тендерних пропозицій складається з 4 частин та 12 секцій1:

1. Запити тендерних пропозицій для контрактів, вартість яких не перевищує $150,000 можуть не включати деякі частини або 

секції єдиного формату запиту тендерних пропозицій 32
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Деякі положення запиту тендерних пропозицій можуть бути вказані у вигляді 

посилань до FAR. Проте, вам необхідно прочитати ці положення, щоб уникнути 

будь-яких неприємних “сюрпризів” пізніше

Подавайте тендерну пропозицію лише у тому випадку, якщо ви чітко 

розумієте обсяг робіт, який вам необхідно буде виконати у разі присудження 

контракту

Усі частини та секції запиту тендерних пропозицій мають важливе значення:

Поради та рекомендації

Проте, Секція C та Секція L є особливо важливими та взаємопов’язаними

33
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Тендерна гарантія2 забезпечує, що учасник торгів:

• Не відкличе свою пропозицію у встановлений строк до завершення тендеру

• Підпише контракт та надасть необхідні гарантійні зобов'язання у разі виграшу

Підготовка тендерної пропозиції

Замовник може вимагати тендерну гарантію1

Сума тендерної гарантії повинна становити не менше 20% від 

тендерної ціни проте не повинна перевищувати $3 млн

1. Тендерна гарантія є обов'язковою, якщо контрактом передбачається внесення гарантійного платіжного зобов'язання 

та/або гарантійного зобов'язання з виконання контракту

2. FAR  28.101 https://www.acquisition.gov/far/html/Subpart%2028_1.html#wp1086362

Якщо переможець торгів не зможе або відмовиться надати всі необхідні за 

контрактом документи, замовник може розірвати контракт і утримати 

тендерну гарантію

Тендерні гарантії повертають учасникам, які не виграли тендер після відкриття 

тендерних пропозицій та переможцю після отримання необхідних 

документів та гарантійних зобов'язань

34
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В залежності від процедури закупівель можуть
бути встановлені як цінові так і нецінові критерії

У закритих торгах враховуються лише 

ціна та цінові критерії.

Ціновими критеріями є: 

• Передбачувані витрати чи відстрочки

(наприклад, вартість доставки)

• Зроблені чи запитані учасником зміни

• Федеральні, державні чи місцеві 

податки

• Походження товарів (для закупівель

нижче порогів GPA)

Повний перелік у FAR 14.201-8 
https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/html/Subpa

rt%2014_2.html#wp1096719

У запиті тендерних пропозицій вказується важливість кожного критерію та метод, який 

використовується для оцінки тендерних пропозиції

У торгах із переговорами враховуються 

ціна та нецінові критерії.

Неціновими критеріями є: 

• Результати виконання договорів у 

минулому

• Оцінка технічних характеристик

• Управлінські можливості

• Кваліфікованість персоналу

• Попередній досвід

• Можливість залучення МСБ як 

субпідрядників

Повний перелік у FAR 15.304 та 15.304
https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/html/Subpart

%2015_3.html#wp1088883
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Таким чином, ви зможете показати замовникам ваше бажання вдосконалюватись

та швидко пристосовуватись до потреб державних органів

Якщо ви не виграли тендер:

Поради та рекомендації

Conclude public contract

Ви можете запитати у замовника про допущені помилки та можливості їх 

уникнення у майбутніх тендерних пропозиціях

Вибір найбільш вигідної пропозиції
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Гарантійні зобов’язання можуть вимагатися
не лише для контрактів з будівництва1

1. Гарантійне платіжне зобов'язання та гарантійне зобов'язання з виконання контракту є обов'язковими лише для контрактів з 

надання будівельних послуг вартістю більше ніж $150,000

Гарантує, що постачальники та 

субпідрядники отримають оплату за 

виконану роботу за контрактом

Гарантує, що контракт буде виконаний у 

строки та відповідно до умов контракту

Selection of the most advantageous tender

Гарантійне зобов’язання з виконання 

контракту може знадобитися, якщо:

• Об'єкти чи фонди державної власності

надаються у використання постачальнику 

для виконання контракту

• Постачальник продає активи, чи 

зливається з іншим підприємством

• Сплачено істотні поетапні платежі до того 

як почалася поставка готової продукції 

• Контракти стосуються демонтажу, зносу 

чи перенесення елементів благоустрою

• Гарантійне платіжне зобов'язання 

потрібне у тому випадку, якщо потрібне 

гарантійне зобов'язання з виконання 

контракту та якщо державний орган 

зацікавлений у його використанні

• Якщо вартість контракту зростає, 

державний орган може запитати 

додаткову гарантію в розмірі, 

необхідному для захисту постачальників

Гарантійне платіжне 

зобов’язання
Гарантійне зобов’язання з 

виконання контракту
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Державні органи можуть розірвати контракт
внаслідок невиконання зобов'язань за ним

• Неможливість поставки у терміни визначені контрактом

• Відсутність прогресу за контрактом, що ставить під загрозу його виконання

• Невиконання будь-яких умов контракту

Перед тим як розірвати контракт через невиконання зобов'язань за ним, відповідальна особа від 

замовника має дати вам можливість виправити недоліки чи можливість надати пояснення 

чому ваш контракт не має бути розірваним

1. Деталі у FAR 49.4 https://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%2049_4.html

Основні причини розірвання контракту:

Якщо ваш контракт буде розірвано внаслідок невиконання зобов'язань, ви отримаєте плату 

лише за ті товари та послуги, які були отримані державним органом

Якщо державний орган все ще потребує товари або послуги, які ви не змогли забезпечити, він 

має право закупити їх у іншого постачальника та виставити вам рахунок за спричинені 

додаткові витрати1
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Державні органи можуть розірвати контракт в
односторонньому порядку

Цей тип розірвання контракту не пов’язаний з невиконанням зобов'язань з боку 

постачальника

Таке розірвання контракту захищає інтереси держави дозволяючи відміняти 

поставку товарів або послуг, які стали застарілими чи непотрібними

Державні органи мають письмово повідомити про розірвання контракту в 

односторонньому порядку

1. Деталі у FAR 49.2 та FAR 49.3 https://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%2049_2.html

Укладення контракту

Після розірвання контракту в односторонньому порядку, державний орган має 

досягти з вами домовленості щодо повного та чесного відшкодування за 

виконану роботу та будь-які підготовчі роботи, які були зроблені в рамках 

розірваної частини контракту, включаючи виплату прийнятної частини прибутку1
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Оскарження



Учасники торгів можуть подавати
оскарження на всіх етапах закупівель

41

До присудження контракту: Оскарження стосуються заяв 

постачальників, щодо виявлених порушень у запитах тендерних 

пропозицій (наприклад, що відбувається обмеження конкуренції)

Присудження контракту: Оскарження стосуються заяв 

постачальників, щодо помилкового присудження контракту 

(наприклад, вибір переможця був необґрунтованим, чи 

протирічить критеріям присудження контракту) 

Після присудження контракту: Позови під час цього етапу 

загалом відбуваються між державним органом та переможцем 

тендеру



Залежно від призначення, оскарження можна
подати до різних установ

42

• Державного органу, який 

оголосив тендер

• Головного фінансово-

контрольного управління (GAO) -

незалежний адміністративний 

форум, (є найбільш поширеним 

варіантом)

• Суду з федеральних позвів у 

США (U.S. Court of Federal 

Claims)

• Адміністративної ради 

оскарження контрактів 

(Administrative Board of Contract

Appeals)

• Суду з федеральних позвів у 

США (U.S. Court of Federal

Claims)

Оскарження, пов’язане з 

формуванням контракту, 

можна подати до:

Суперечки, пов’язані з 

реалізацією контракту 

можна адресувати до:

Апеляції рішень будь-якої з вищезазначених установ можна подати до 

Апеляційного суду по федеральному округу (Court of Appeals for Federal Circuit)



GAO є найбільш поширеною установою для
подання оскаржень1

• Виявлені порушення у запитах тендерних пропозицій мають 

бути оскаржені до відкриття тендерних пропозицій  

• Оскарження має бути подане не пізніше 10 днів після того, як 

заявник дізнався про порушення 

• GAO протягом 100 днів має винести рішення 

• Оскарження автоматично зупиняє процес закупівлі на час 

розгляду оскарження 

• Рішення GAO носить рекомендаційний характер, але 

виконуються у більше ніж 95% випадків

• Заявники, незадоволені рішенням GAO, можуть звертатись за 

повторним переглядом рішення

1. Ключова інформація стосовно оскарження у GAO доступна на сайті: http://www.gao.gov/legal/bid-protests/faqs 43



Типи рішень стосовно оскаржень залежать від
характеру порушень

Перегляд запиту тендерних пропозицій

Повторна оцінка пропозицій

Подальші переговори з учасниками тендеру

Припинення контракту та присудження контракту заявнику 

оскарження (рідко) 

Компенсація витрат на участь у тендері (якщо задоволення вимог 

неможливо іншим способом )

Компенсація витрат на участь в оскарженні
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