
Додаток 5 

 до Інструкції 

 

Порядок  

подання тендерних пропозицій та інформації через комерційну систему закупівель 

 

1. Подання тендерних пропозицій 

1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через комерційну систему 

закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається 

інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація 

від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним 

(кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав для відмови від участі в 

закупівлі установлених в тендерній документації/оголошенні закупівлі, та шляхом 

завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній 

документації/оголошенні закупівлі. 

Комерційна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення 

учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Комерційна 

система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної 

пропозиції/пропозиції всім особам на рівних умовах. 

1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі 

до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). 

1.3. Отримана тендерна пропозиція/пропозиція вноситься автоматично до реєстру 

отриманих тендерних пропозицій/пропозицій, у якому відображається інформація про 

надані тендерні пропозиції/пропозиції. 

1.4. Ціна тендерної пропозиції/пропозиції не може перевищувати очікувану вартість 

предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення конкурентної процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі. 

1.5. Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником 

процедури закупівлі забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення 

передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі. 

1.6. Тендерні пропозиції/пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або 

ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються комерційною 

системою закупівель. 

1.7. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній 

документації строку. 

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури 

закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має 

право: 

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної 

пропозиції; 

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і 

наданого забезпечення тендерної пропозиції. 

1.8. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної 

пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого 

забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної 

пропозиції враховуються, якщо вони отримані комерційною системою закупівель до 

закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 

1.9. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або 

документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після 

розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через комерційну систему 

закупівель уточнених або нових документів в комерційній системі закупівель протягом 24 



годин з моменту розміщення замовником в комерційній системі закупівель повідомлення з 

вимогою про усунення таких невідповідностей. 

Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або 

невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. 

1.10. У разі якщо тендерна пропозиція/пропозиція подається об’єднанням учасників, 

до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. 

Замовник не має права вимагати від об’єднання учасників конкретної організаційно-

правової форми для подання тендерної пропозиції/пропозиції або для участі у переговорах 

у разі застосування процедури закупівлі у єдиного учасника 

1.11. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, 

фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі 

тендерної пропозиції/пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з 

учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). 

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - 

юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної 

пропозиції/пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 

 

2. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій 

2.1. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація 

про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій/пропозицій. 

Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій з інформацією та документами, що 

підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в 

оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також 

з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, 

здійснюється автоматично комерційною системою закупівель одразу після завершення 

електронного аукціону. 

У разі проведення Замовником двоетапного тендера, у день і час закінчення строку 

подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, комерційною системою 

закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про 

ціну/приведену ціну тендерної пропозиції. 

2.2. Під час розкриття тендерних пропозицій/пропозицій автоматично розкривається 

вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях/пропозиціях учасників, крім 

інформації, зазначеної в абзаці другому цієї частини, та формується список учасників у 

порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. 

Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як 

конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути 

визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, 

технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним 

критеріям і документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі, 

установлених документацією. 

2.3. Протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій формується та 

оприлюднюється комерційною системою закупівель автоматично в день розкриття 

тендерних пропозицій/пропозицій. 

 

3. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій/пропозицій 

3.1. Оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично комерційною 

системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у 

тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом 

застосування електронного аукціону. 

Дата і час проведення електронного аукціону визначаються комерційною системою 

закупівель автоматично. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1497


3.2. У разі якщо замовником оголошено двоетапний тендер, проводиться оцінка лише 

тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з цією Інструкцією. 

3.3. Критеріями оцінки є: 

1) ціна; або 

2) вартість життєвого циклу; або 

3) ціна/вартість життєвого циклу разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими 

як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, передача технології та 

підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, застосування заходів охорони 

навколишнього середовища та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом 

закупівлі. 

3.4. У разі застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу до цього критерію 

крім ціни товару (роботи, послуги) може включатися один або декілька витрат замовника 

протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), а саме 

витрати, пов’язані з: 

1) використанням товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), зокрема 

споживання енергії та інших ресурсів; 

2) технічним обслуговуванням; 

3) збором та утилізацією товару (товарів); 

4) впливом зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу товару 

(товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), у разі якщо їхня грошова вартість може бути 

визначена, зокрема вплив викидів парникових газів, інших забруднюючих речовин та інші 

витрати, пов’язані із зменшенням впливу на навколишнє середовище (довкілля). 

У разі застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу, всі його складові не 

повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації 

учасників. 

3.5. До початку проведення електронного аукціону в комерційною системі закупівель 

автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних 

пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без 

зазначення найменувань та інформації про учасників.  

3.6. Якщо крім ціни замовником встановлені інші критерії оцінки відповідно до 

методики оцінки, до початку електронного аукціону в комерційною системі закупівель 

автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого 

розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних 

пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без 

зазначення найменувань та інформації про учасників.  

3.7. Під час проведення електронного аукціону в комерційною системі закупівель 

відображаються значення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника та приведеної 

ціни.  

3.8. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної 

пропозиції/пропозиції, крім ціни або вартості життєвого циклу, замовником 

застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документацїї/оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у 

загальній оцінці тендерних пропозицій/пропозицій. Питома вага цінового 

критерію/вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 70 відсотків. 

3.9. Після оцінки тендерних пропозицій/пропозицій замовник розглядає на 

відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної 

закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. 

3.10. Строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки 

визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з 

дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути 

аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів.  



3.11. У разі відхилення тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки 

визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну 

пропозицію/пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, 

починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цим розділом. 

3.12. Якщо Замовником оголошено двоетапний тендер, замовник розглядає тендерні 

пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки 

тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів. 

3.13. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є 

аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення 

найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо 

цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. 

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо 

учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє 

аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування 

протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини. 

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію 

про: 

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва 

товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 

2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи 

виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 

3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. 

3.14. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції/пропозиції замовник 

визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір 

про закупівлю. 

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до 

органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури 

закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у тендерній пропозиції 

будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури 

закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. 

У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може 

укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. 

3.15. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено 

невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній 

пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він надсилає 

учаснику повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. 

Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в 

інформації та/або документах: 

1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним 

критеріям; 

2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про 

закупівлю. 

Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити таку 

інформацію: 

1) перелік виявлених невідповідностей; 

2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені 

невідповідності; 

3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення 

виявлених невідповідностей. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1543


Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі 

більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації 

та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції. 

 

4. Електронний аукціон 

4.1. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або 

приведених цін, що проводиться у декілька етапів в інтерактивному режимі реального часу. 

Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за 

математичною формулою, визначеною в методиці оцінки. 

4.2. Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх тендерних 

пропозицій/пропозицій розташовуються в комерційній системі закупівель у порядку від 

найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною 

визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу 

аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону. 

4.3. Якщо учасники подали тендерні пропозиції/пропозиції з однаковим значенням 

ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати 

учасник, який подав свою тендерну пропозицію/пропозицію пізніше, ніж інші учасники з 

аналогічним значенням ціни тендерної пропозиції/пропозиції. 

4.4. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену 

ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної 

ціни. 

4.5. Відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни або приведеної ціни під 

час електронного аукціону зазначаються у відсотках або грошових одиницях. 

4.6. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується 

доступ до аукціону, зокрема до інформації про позицію їхніх цін або приведених цін в 

комерційній системі закупівель у списку від найвищої до найнижчої на кожному етапі 

проведення аукціону та інформації про кількість учасників на поточному етапі 

електронного аукціону без зазначення їхніх найменувань. 

 

5. Відхилення тендерних пропозицій 

5.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в 

комерційній системі закупівель у випадках передбачених цією Інструкцією. 

5.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого 

відхилення (з посиланням на відповідні умови тендерної документації, яким така тендерна 

пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така 

невідповідність), протягом трьох днів з дня ухвалення рішення оприлюднюється в 

комерційній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю 

процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через комерційну систему 

закупівель. 

5.3. У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою 

аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, 

такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про 

причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема 

технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник 

зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з 

дня надходження такого звернення. 

 


