
Участь у державних 
закупівлях інших країн

• Участь у державних закупівлях Польщі

• Аналіз ринку державних закупівель
інших країн

• Успішні кейси участі українських 
компаній у державних закупівлях
закордоном



Участь у державних закупівлях Польщі

• Правова основа та пороги GPA

• Основні етапи державних тендерів в Польщі

• Мінімальний набір документів, необхідний для участі в 
держаних тендерах Польщі

• Корисні поради та посилання



Правова основа та порогові значення GPA тендерів
у Польщі 

Закон про державні закупівлі (PPL)

• Застосовується до державних тендерів вартістю більше 30 000 євро

• Всі процедури проводяться в письмовій формі і польською мовою
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GPA Умови GPA застосовуються до тендерів, вартість яких дорівнює або 
перевищує відповідні порогові значення

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 (переважно органи 
сектору безпеки і оборони)

418 000 1 745 108 5 225 000 21 813 853

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
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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

Оголошення про актуальні державні тендери країн ЄС 
англійською мовою можна знайти на сайті Tenders 
Electronic Daily (TED)

Специфікація істотних умов договору (SETC) є 
основним тендерним документом, у якому детально 
прописані умови тендеру, вимоги до постачальників і товарів

Документи мають підтверджувати досвід, відповідний 
технічний потенціал, економічний і фінансовий 
стан постачальника

Мінімальний термін подачі тендерної пропозиції – не менше 
40 днів з дня опублікування оголошення про тендер.
Розмір депозиту визначається у SETC, проте не перевищує 
3% від вартості контракту

*Розглянуто етапи проведення тендеру за найбільш розповсюдженою відкритою процедурою 

Розгляд тендерних 
пропозицій



Процес державного тендеру завершується 
укладенням договору з обраним постачальником
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Відбір найбільш 
вигідної пропозиції

Страхування 
виконання угоди

Укладення договору 

Замовник обирає найбільш вигідну тендерну пропозицію 
на основі критеріїв зазначених у SETC. Це може бути ціна 
та інші нецінові критерії.
Постачальникам, тендерну пропозицію яких було 
відхилено, повертають депозит

Розмір страхової суми (для покриття претензії щодо 
невиконання або неналежного виконання договору) 
становить від 2% до 10% від вартості контракту

Мінімальний термін укладання договору – не менше 5 
днів після оголошення результатів тендеру.
Відмова від укладання договору веде до втрати депозиту

Розгляд тендерних 
пропозицій
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Мінімальний набір документів, необхідний для 
участі в держаних тендерах Польщі

Підтвердження відсутності судимості 
для фізичних осіб

Довідка про відсутність судимості для уповноважених представників 
компанії

Підтвердження відсутності судимості 
для юридичних осіб

На поточний момент аналог відсутній – може бути використана довідка у 
довільній формі про відсутність судимості юридичної особи, завірена 
уповноваженим представником компанії

Підтвердження відсутності банкрутства 
та документи про фінансовий стан 

Витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство

Підтвердження виконання податкових 
зобов’язань

Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що 
контролюються органами доходів і зборів

Підтвердження виконання зобов’язань 
із соціального забезпечення

Довідка про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ

Підтвердження особи-учасника тендера
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань

Підтвердження економічного та 
фінансового становища

1) Копія балансу за останній звітній період; 2) копія Звіту про фінансові 
результати за останній звітній період; 3) довідки про кредити та обороти та 
відсутність заборгованості з обслуговуючих банків

Підтвердження технічної та/або 
професійної спроможності

Документ у довільній формі – зміст визначається у SETC

Підтвердження забезпечення якості
Міжнародні сертифікати (або національні, що гармонізовані з 
міжнародними), що засвідчують якість продуктів у відповідності до вимог ЄС

Обов'язкові документи Їх аналоги в Україні
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Постачальники можуть об'єднуватись з метою участі у тендерах: 

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

• Державна установа може запросити, до укладення договору, 
офіційну угоду про співпрацю між цими постачальниками

Корисні поради

Тендерна пропозиція може бути відхилена, якщо:

• Пропозиція не відповідає вимогам SETC

• Пропозиція містить аномально низьку ціну по відношенню до 
предмету договору

• Пропозиція містить помилки при розрахунку ціни

• Протягом 3 днів з дати надіслання повідомлення, постачальник не 
згоден з виправленням помилки
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Невиконання або неналежне виконання договору

Окрім утримання страхової суми, невиконання або неналежне 
виконання договору постачальником може призвести до 
накладання санкцій, визначених у договорі у відповідності до 
цивільного кодексу

Постачальнику, який за рішенням суду заподіяв шкоду невиконавши
контракт, заборонено брати участь у державних тендерах 
Польщі протягом 3 років



• Англійська версія Закону про державні закупівлі (PPL): 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/30336/Public_Procurement
_Law_2015_consolidated.pdf

• Tenders Electronic Daily (TED): http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

• Повний перелік документів, які державні органи можуть вимагати від 
постачальників: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/21555/Regulation_item_231
.pdf

• Перелік нецінових критеріїв для оцінки тендерних пропозицій: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/21561/Regulation_on20non-
_price_mandatory_tender_evaluation_criteria.pdf
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Корисні посиланняwww

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/30336/Public_Procurement_Law_2015_consolidated.pdf
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/21555/Regulation_item_231.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/21561/Regulation_on20non-_price_mandatory_tender_evaluation_criteria.pdf


Аналіз ринку державних закупівель інших країн
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ТОП 5 товарів у державних закупівлях сусідніх країн

Польща

Магістралі, трубопроводи, труби

Залізничні та трамвайні локомотиви

Фармацевтична продукція

Дизельна олива

Розподільні коробки

Електрична енергія

Медичні матеріали

Неетильований бензин

Дизельна олива

Комунікаційні інфраструктури

Транспортні засоби з електричним 
приводом

Медичне обладнання

Нафта і дистиляти

Електрична енергія

Дизельне паливо

Дизельне паливо

Прискорювачі заряджених частинок

Антинеопластичні засоби та 
імуномодулятори

Медичне обладнання

Лабораторні реактиви

Угорщина Румунія

Словаччина


