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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Інструкція для учасників з проведення процедур закупівель, яка 

передбачає послідовності дій замовника та учасників у ході здійснення процедур 

закупівель в ДП «УКРАВТОГАЗ» (далі Інструкція) розроблена з метою створення 

конкурентного середовища та запобігання проявам корупції у сфері закупівель, 

забезпечення розвитку добросовісної конкуренції, раціонального та ефективного 

використання коштів.  

1.2. Інструкція розроблена відповідно до вимог Порядку здійснення закупівель 

товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз та Регламенту взаємодії структурних 

підрозділів ДП «УКРАВТОГАЗ» під час закупівлі товарів, робіт та послуг.  

1.3. Наведені в цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні: 

- Інструкція - Інструкція для учасників з проведення процедур закупівель, яка 

передбачає послідовності дій замовника та учасників у ході здійснення процедур 

закупівель в ДП «УКРАВТОГАЗ». 

- Замовник, Підприємство - Дочірнє підприємство «УКРАВТОГАЗ» 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яке не є замовником у 

розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.15 №922; 

- РВУ – регіональне виробниче управління Підприємства.  

- Порядок  –  Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі 

Нафтогаз; 

- Тендерний комітет (далі Комітет) – колегіальний орган, створений на 

Підприємстві (в апараті, РВУ) з метою організації та проведення допорогових 

закупівель товарів, робіт та послуг. 

- Локальна конфліктна комісія (далі ЛКК) – комісія, створена на 

Підприємстві з метою розгляду звернень контрагентів, пов’язаних із здійсненням 

процедури закупівлі Підприємством (кваліфікація, відхилення пропозиції чи вибір 

учасника закупівлі), яка діє відповідно до Положення про локальну конфліктну 

комісію; 

- Центральна конфліктна комісія (далі ЦКК) – комісія, створена у 

Національній акціонерній компанії «Нафтогаз Україна» з метою розгляду та 

прийняття рішень за скаргами учасників щодо процедур закупівель, які проводять 

підприємства Групи Нафтогаз та рішень ЛКК; 

- учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, 

юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала, або планує подати 

пропозицію або взяла участь у переговорах/комунікації у разі застосування інших 

процедур закупівлі, або її планується запросити до участі у процедурі закупівлі; 

- допорогова закупівля – це закупівля у разі, якщо за кодом державного 

класифікатора (за показником четвертого знаку), чинного на дату затвердження 

річного плану або об’єктом будівництва (для робіт) запланована очікувана вартість 

закупівлі дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень; 

- Регламент - Регламент взаємодії структурних підрозділів ДП 

«УКРАВТОГАЗ» під час закупівлі товарів, робіт та послуг. 

- Система – електронна система закупівель визначена Уповноваженим 

органом з питань закупівель.  

1.4. Для організації та проведення процедур закупівель Замовник утворює 

тендерний комітет та затверджує положення про тендерний комітет. 
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2. ПРИНЦИПИ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Закупівлі здійснюються Замовником за такими принципами: 

 Добросовісна конкуренція серед учасників; 

 Інформаційне забезпечення закупівель; 

 Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 

 Максимальна економія та ефективність; 

 Недискримінація учасників; 

 Запобігання корупційним діям та зловживанням; 

 Об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій процедури закупівлі. 

 

3.ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

3.1.  Підприємство формує річні плани закупівель товарів, робіт та послуг 

відповідно внутрішніх документів і не менш ніж на один календарний рік. 

3.2.  Протягом календарного року Підприємство може здійснювати 

коригування річного плану закупівель відповідно до внутрішніх документів та у 

зв’язку: 

- зі зміною потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі строків 

придбання, метода закупівлі, строку виконання договорів; 

- зі зміною статті витрат фінансового плану; 

- із виникненням інших істотних обставин. 

3.3. Порядок та періодичність коригування річного плану закупівель 

визначаються Підприємством. 

3.4. Річний план закупівель товарів, робіт та послуг та зміни до нього 

оприлюднюються Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження. 

3.5. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається Підприємством у 

порядку, встановленому законодавством. 

 

4. ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

4.1. Закупівлі здійснюються Підприємством шляхом застосування однієї з 

таких процедур:  

- дрібна закупівля; 

- допорогова закупівля. 

4.2. Замовник здійснює дрібні закупівлі товарів, робіт та послуг без 

застосування електронної системи закупівель, якщо очікувана вартість предмета 

закупівлі становить до 100 тисяч гривень, 

4.3. Допороговими закупівлями вважаються  закупівлі товарів, робіт та 

послуг, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує 100 тисяч гривень. 

4.4. Замовник здійснює допорогові закупівлі без застосування Системи у 

випадках та у порядку, передбачених Регламентом. 

4.5. Замовник може використовувати систему комерційних закупівель згідно з 

регламентом роботи такої системи для здійснення дрібних закупівель. 
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5.ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

СИСТЕМИ  

 

5.1. Закупівля передбачає такі етапи: 

- оголошення закупівлі та оприлюднення документації закупівлі; 

- період уточнень; 

- подання пропозицій; 

- аукціон; 

- кваліфікація, визначення переможця; 

- укладання договору та завершення закупівлі. 

 

5.1.1. Оголошення закупівлі та оприлюднення документації закупівлі. 

Під час оголошення закупівлі Замовник розміщує в Системі інформацію про 

предмет, очікувану вартість закупівлі, умови договору, порядок та умови 

проведення закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника та 

іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі. 

Інформація, зазначена під час оголошення закупівлі, повинна збігатися з 

інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі 

невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під 

час оголошення закупівлі. 

Усі файли, що прикріплені під час оголошення закупівлі, а також до 

пропозицій учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, 

.png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється 

обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-

який інший спосіб.  

Строк від оприлюднення оголошення про допорогову закупівлю до кінцевої 

дати подання пропозицій учасниками процедури закупівлі не може бути меншим 

ніж 5 календарних днів. 

Крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове 

відношення до очікуваної вартості закупівлі має знаходитись у діапазоні від 0,5% 

до 3% від очікуваної вартості закупівлі. 

Замовник має право встановити вимоги щодо надання забезпечення 

пропозиції та забезпечення виконання договору та їх розміри. Забезпечення може 

вимагатися у вигляді гарантії (виданої банком, іншою фінансовою установою, 

страховою компанією) або у вигляді забезпечувального (гарантійного) платежу на 

рахунок Замовника.  

Документація допорогової закупівлі безоплатно оприлюднюється 

замовником в Системі для загального доступу та повинна містити: 

1) інструкцію з підготовки пропозицій учасниками; 

2) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до  

додатку 1, інші вимоги, встановлені додатком 1, та інформацію про спосіб 

підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із 

законодавством.  

3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби 

- плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна 

специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran221#n284
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фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження 

або виробника. У виняткових випадках, у разі якщо таке посилання є необхідним, 

воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз “або 

аналог (еквівалент)”. 

4) кількість товару та місце його поставки; 

5) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги; 

6) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; 

7) проект договору про закупівлю або істотні умови договору; 

8) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких 

можуть бути подані пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати 

пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота); 

9) перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій учасників із зазначенням 

питомої ваги критеріїв. Опис методики оцінки за критерієм «ціна» повинен містити 

інформацію про врахування податку на додану вартість (ПДВ); 

10) строк, протягом якого пропозиції вважаються дійсними; 

11) інформацію про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна 

пропозиції; 

12) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені 

пропозиції; 

13) розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій (якщо замовник 

вимагає його надати); 

14) розмір, вид, строк та умови надання, умови повернення та неповернення 

забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його 

надати); 

15) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та контакти однієї чи кількох 

посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками; 

16) інформацію про можливість оскарження до локальної конфліктної комісії 

та Центральної конфліктної комісії умов документації процедури закупівлі та/або 

прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Замовника; 

17) умову про заповнення переможцем опитувальника контрагента – 

юридичної особи або опитувальника контрагента – фізичної особи, які є додатками 

2, 3 до Порядку (оприлюднюються на веб-сайті Замовника в розділі «Закупівлі»); 

18) умову про заповнення переможцем опитувальника щодо екологічно-

соціальної політики учасників (оприлюднюється на веб-сайті Замовника в розділі 

«Закупівлі»); 

19) інформацію, що у процесі здійснення процедур закупівель Замовник 

здійснює перевірку наявності ознак пов’язаності учасників процедур закупівель та 

виконує інші вимоги, визначені у додатку 1 до Порядку(оприлюднюється на веб-

сайті Замовника в розділі «Закупівлі»). 

Документація допорогової закупівлі може містити також іншу інформацію 

відповідно до законодавства чи внутрішніх документів Групи Нафтогаз, яку 

замовник вважає за необхідне до неї включити. 

Документація допорогової закупівлі не повинна містити вимог, що обмежують 

конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. 
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5.1.2. Період уточнень. 

Тривалість періоду уточнень, має становити не менше 1-го робочого дня, якщо 

очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не 

менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 

гривень. 

У період уточнень учасники мають можливість звернутися до Замовника з 

питаннями щодо встановлених вимог. Усі питання/відповіді зберігаються в 

Системі та є доступними всім для перегляду незалежно від статусу закупівлі. 

У разі, якщо протягом цього періоду (за виключенням останнього дня періоду 

уточнень) від учасників надходять звернення щодо встановлених в документації 

допорогової закупівлі вимог, Замовник, протягом двох робочих днів з моменту 

розміщення звернення, надає через Систему відповідь.  

За потреби Замовник може ініціювати внесення змін до документації 

допорогової закупівлі під час періоду уточнень, продовживши строк подання 

пропозицій у разі необхідності. Зміни до документації допорогової закупівлі, 

затверджуються протоколом тендерного комітету та оприлюднюються в Системі 

протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про внесення таких змін. 

Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо 

оголошеної закупівлі до початку прийому пропозицій.  

 

5.1.3. Подання пропозицій. 

Тривалість періоду подання пропозицій, має становити не менше 1-го 

робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 

000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі 

перевищує 50 000 гривень. 

Подати пропозицію може будь-який учасник, зареєстрований у Системі. 

Інформація, зазначена учасником в електронних документах та документах, що 

додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в 

екранних формах Системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності 

пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи. 

Для участі в закупівлі учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної 

форми в Системі, доступ до якої здійснюється через авторизовані електронні 

майданчики, і завантаження в Систему електронних документів та документів у 

електронному вигляді. 

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію, у тому числі до 

визначеної в документації закупівлі частини предмета закупівлі (лота).  

Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Замовником під час 

оголошення закупівлі. 

Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, 

встановленого Замовником під час оголошення закупівлі. 

Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до 

закінчення періоду прийому пропозицій, визначених Замовником. 

Учаснику процедури закупівлі надається можливість довантажувати 

документи, що мають надаватися у складі пропозиції до початку аукціону. Учасник 

може довантажити документи з власної ініціативи (у разі самостійного виявлення 

факту відсутності необхідних документів) протягом одного робочого дня з дати 

закінчення аукціону або протягом одного робочого дня з дати отримання від 
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підрозділу з питань закупівель Замовника повідомлення на електронну пошту, 

вказану учасником в формі «Цінова пропозиція», з вказаним переліком відсутніх 

документів. 

 

5.1.4 Аукціон. 

У ході аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові 

пропозиції відповідно до встановлених правил роботи Системи. Учасник може 

протягом одного раунду аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї 

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

Аукціон проводиться в 3 раунди за однаковими правилами. 

 

5.1.5. Кваліфікація, визначення переможця. 

Замовник розглядає пропозицію учасника, вартість якої за результатами 

аукціону найнижча, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, 

зазначеним у період оголошення закупівлі. 

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найменшу ціну, 

Замовник оприлюднює в Системі, протягом 1 робочого дня з дня прийняття 

відповідного рішення, витяг (інформацію) з протоколу тендерного комітету ДП 

«Укравтогаз» з відповідним аргументованим рішенням. 

Виключними підставами відхилення пропозиції учасника є: 

- учасник внесений до переліку недобросовісних учасників, оприлюдненого на 

веб-сайті замовника; 

- пропозиція учасника не відповідає вимогам документації допорогової 

закупівлі (відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників 

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

пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником); 

- учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення 

вимагалося замовником; 

- учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, 

установлених замовником; 

- учасник письмово відмовився від поданої ним пропозиції; 

- учасник перебуває під санкціями відповідно до діючого законодавства; 

- відомості про юридичну особу, яка є учасником, або службову (посадову) 

особу учасника внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 

- пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною 

особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) 

тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника; 

- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно 

нього відкрита ліквідаційна процедура; 

- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 

другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі 

закупівлі та може відхилити його пропозицію у разі, якщо учасник має 

заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) а також при 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15/paran174#n174
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виявленні параметрів стоп-інформації згідно додатком 2 до цієї Інструкції. 

У разі подання до участі в закупівлі із застосуванням Системи лише однієї 

пропозиції, Комітет відміняє закупівлю без розгляду такої пропозиції. У разі, якщо 

після повторного проведення закупівлі (без зміни вимог раніше затвердженої 

документації) буде отримана лише одна пропозиція від того ж Учасника, Комітет 

має право визнати Учасника переможцем (у разі відповідності Учасника та його 

пропозиції вимогам документації допорогової закупівлі). 

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 учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв або факту зазначення 

у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні 

результатів процедури закупівлі, така пропозиція відхиляється. 

Строк розгляду всіх пропозицій учасників не повинен перевищувати двадцяти 

одного робочого дня (у виключних випадках, за рішенням тендерного комітету, 

строк розгляду пропозицій може бути продовжений додатково ще на 15 робочих 

днів). 

Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає відхилення  його 

пропозиції недостатньо аргументованим, то він може звернутися до Замовника з 

вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його 

пропозиції умовам закупівлі, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь із 

такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої 

вимоги. 

У випадку, якщо пропозиція учасника відхиляється, Система автоматично 

визначає наступну пропозицію, що підлягає розгляду Замовником. 

Якщо пропозиція учасника відповідає умовам закупівлі, Замовник визначає 

такого учасника переможцем та оприлюднює в Системі, протягом 1 робочого дня з 

дня прийняття відповідного рішення, витяг (інформацію) з протоколу  тендерного 

комітету з відповідним рішенням.  

 

5.1.6.Укладання договору та завершення закупівлі. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції 

процедури закупівлі за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю 

товару) переможця процедури закупівлі. 

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 

підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу 

видатків замовника; 

- зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання 

ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до 

збільшення суми, визначеної в договорі; 

- поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не 

призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 

- продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо 

передавання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення 

документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 

продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат 
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Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної 

в договорі; 

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості 

товарів, робіт і послуг); 

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін 

таких ставок; 

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної 

статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових 

котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які 

застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про 

закупівлю порядку зміни ціни. 

Дію договору про закупівлю може бути продовжено на строк, достатній для 

проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не 

перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому 

році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. 

Договір за результатами проведення закупівлі підписується між Замовником 

та переможцем поза Системою згідно чинного законодавства не раніше ніж через 2 

робочих дні та не пізніше 10 робочих днів після оприлюднення рішення про 

визначення переможця закупівлі. Строк укладання договору може бути 

продовжений замовником до 21 робочого дня за рішенням замовника або на 

підставі письмового, належним чином обґрунтованого, звернення учасника. 

Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня 

його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду користувачами 

Системи. 

У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю або 

не укладання договору з вини учасника відповідно до вимог документації закупівлі 

Замовник відхиляє пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих 

учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув. 

Замовник приймає рішення про відмову переможцю в участі у процедурі 

закупівлі та відхиляє  його пропозицію у разі: 

- переможець письмово відмовився від підписання договору про закупівлю;  

- ухилився від укладення договору про закупівлю у строки та порядку 

передбаченими документацією процедури закупівлі;   

- не надав забезпечення виконання договору, якщо таке забезпечення 

вимагалося документацією допорогової закупівлі; 

- не надав до дати підписання договору документів, які вимагались 

документацією закупівлі в учасника, якого визначено переможцем. 

 

5.2. Відміна процедури закупівлі або визнання її такою що не відбулася. 

Замовник відміняє процедуру закупівлі у разі: 

- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 

- подання для участі менше двох пропозицій процедури закупівель; 

- відхилення всіх пропозицій процедури закупівлі; 

- прийняття рішення про відміну вищим органом (вищим органом управління). 

Замовник має право визнати процедуру закупівлі такою, що не відбулась, у 

разі: 
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- якщо ціна найбільш економічно вигідної пропозиції процедури закупівель 

перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 

- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; 

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Про можливі підстави відміни процедури закупівлі має бути чітко зазначено в 

документації закупівлі. 

Процедуру закупівлі може бути відмінено частково (за лотом). 

Замовник, оприлюднює повідомлення про відміну допорогової закупівлі або 

визнання її такою що не відбулася в Системі протягом 1 робочого дня з дня 

прийняття відповідного рішення. 

Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден учасник не 

зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус 

«Закупівля не відбулася». 

У разі, якщо всі пропозиції учасників відхиляються, закупівля автоматично 

переводиться Системою у статус «Закупівля не відбулась». 

 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 

 ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ 

 

6.1. Під час здійснення закупівель Замовник зазначає вимоги щодо надання 

забезпечення пропозиції процедури закупівлі. 

6.1.1. У разі якщо надання забезпечення пропозиції процедури закупівлі 

вимагається, у документації процедури закупівлі повинні бути зазначені умови 

його надання, зокрема вимоги до банківських установ, банківські продукти яких 

використовуються для забезпечення пропозиції процедури закупівлі 

(оприлюднюються на веб-сайті Замовника в розділі «Закупівлі»), вид, розмір, строк 

дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції процедури 

закупівлі не повертається учаснику. У такому разі учасник у складі пропозиції 

процедури закупівлі надає документальне підтвердження забезпечення пропозиції 

процедури закупівлі. 

6.1.2. Розмір забезпечення пропозиції процедури закупівлі зазначається в 

документації процедури закупівлі та не може перевищувати 0,5% від очікуваної 

вартості робіт та 3% очікуваної вартості товарів чи послуг та може бути 

збільшеним за рішенням Комітету. 

6.2. У разі якщо пропозиції процедури закупівлі подаються стосовно 

частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення пропозиції процедури 

закупівлі встановлюється, виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо 

кожної його частини (лота). 

6.3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі не повертається у разі: 

- відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником після закінчення 

строку її подання, але до того, як сплинув строк, протягом якого пропозиції 

процедури закупівлі вважаються чинними; 

- не підписання учасником, який став переможцем процедури закупівлі, 

договору про закупівлю або не укладання договору з вини учасника; 

- ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання 

договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, 



11 

 

якщо надання такого забезпечення передбачено документацією процедури 

закупівлі. 

6.4. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі повертається учаснику 

протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення 

забезпечення пропозиції процедури закупівлі у разі: 

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції процедури закупівлі, 

зазначеного у документації процедури закупівлі; 

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем 

процедури закупівлі; 

- відкликання пропозиції процедури закупівлі до закінчення строку її подання; 

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з 

жодним з учасників, що подали пропозиції. 

6.5.  Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції процедури закупівлі 

(у разі якщо вони не повертаються учаснику), залишаються на рахунку 

Підприємства. 

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

 

7.1. Замовники вимагають від учасників-переможців, в тому числі у 

випадках та у порядку, передбаченому додатком 1 до Порядку (оприлюднюється на 

веб-сайті Замовника в розділі «Закупівлі»), внесення ними не пізніше дати 

укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо 

внесення такого забезпечення передбачене документацією процедури закупівлі. 

7.1.1. У разі якщо надання забезпечення виконання договору вимагається, у 

документації процедури закупівлі повинні бути зазначені умови його надання, 

зокрема вимоги до банківських установ, банківські продукти яких 

використовуються для забезпечення виконання договору (оприлюднюються на веб-

сайті Замовника в розділі «Закупівлі»), вид, розмір, строк дії та застереження щодо 

випадків, коли забезпечення виконання договору не повертається учаснику-

переможцю.  

7.2. Забезпечення виконання договору про закупівлю повертається після 

виконання учасником-переможцем договору, визнання судом результатів 

процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, а також згідно з 

іншими умовами, що мають бути зазначеними у договорі, але не пізніше ніж 

протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. 

7.3. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю зазначається в 

документації процедури закупівлі, не може перевищувати 5% вартості договору та 

може бути збільшеним за рішенням Комітету. 

7.4. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо 

вони не повертаються), залишаються на рахунку Підприємства. 

 

8. ОСКАРЖЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

8.1. Учасники мають можливість оскаржити умови документації процедури 

закупівлі та/або прийняті рішення, дії чи бездіяльність Замовника під час 

проведення процедури закупівлі до: 
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- Локальної конфліктної комісії Підприємства за адресою: 03134, Україна, м. 

Київ, вул. Григоровича-Барського, 2, e-mail:  main@ukravtogaz.com (Положення 

про локальну конфліктну комісію ДП «УКРАВТОГАЗ» з описом порядку подання 

скарг оприлюднено на веб-сайті Підприємства в розділі «Закупівлі»). 

8.2. Зазначена можливість не впливає на право учасника звернутися за 

захистом своїх прав до Антимонопольного комітету України (у випадках, 

передбачених законодавством України) або до суду.  

 
 

 

Додаток 1 до ІНСТРУКЦІЇ 

для учасників з проведення процедур закупівель, 

яка передбачає послідовності дій замовника та 

учасників у ході здійснення процедур закупівель 

в ДП«УКРАВТОГАЗ» 

 

Критерії кваліфікації постачальників, кандидатів на виконання робіт, 

надання послуг, які можуть встановлюватись замовником 

№ 

п/п 
Критерії 

Оцінка контрагента Документи, що може надавати 

учасник для підтвердження 

критеріїв Значення 
Допуск до 

участі 

1. 

Наявність обладнання та 

матеріально-технічної 

бази 

Відповідає 
Допускається 

до участі                                                                           
Лист за підписом керівника на 

бланку організації 
Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі 

2. 

Наявність працівників 

відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні 

знання та досвід 

Відповідає 
Допускається 

до участі                                                                           
Лист за підписом керівника на 

бланку організації. 

За потреби: копії відповідних 

дипломів, сертифікатів, копії 

трудових книжок та ін 
Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі 

3. 

Наявність документально 

підтвердженого досвіду 

виконання аналогічного 

договору 

Відповідає 
Допускається 

до участі                                                                           

Можуть надаватися: підписаний 

документ, де описується досвід 

постачання МТР за визначений 

Замовником період,  відгуки 

Замовників за останній рік*, копії 

відповідних договорів, актів 

прийому-передачі, відгуки 

Замовників про реалізацію та або 

результати впровадження 

запропонованих учасником 

проектів, рішень тощо 

Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:vztrp@ukravtogaz.com
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Додаткові вимоги (за потреби)  

№ 

п/п 
Критерії 

Оцінка контрагента Документи, що може надавати 

учасник для підтвердження 

критеріїв 
Значення 

Допуск до 

участі 

1 

Наявність задовільного 

фінансового стану 

(наприклад, коефіціент 

поточної (загальної) 

ліквідності має бути ≥0,5 

або сума оборотних 

активів за статтями 

балансу > очіекваної 

вартості процедури 

закупівлі).  

 

Не застосовуються до 

учасників, що діють по 

спрощеній системі 

бухгалтерскої звітності 

Відповідає 
Допускається 

до участі                                                                           

Копія бухгалтерського балансу за 

останній звітний період за формою 

фінансової звітності №1 "Баланс"; 

форма фінансової звітності №2 

"Звіт про фінансові результати";  

форма фінансової звітності №3 

"Звіт про рух грошових коштів". 

(Кп.л.=ОбА/КБЗ), де: 

Кп.л. – коеф. поточної ліквідності, 

ОбА – оборотні активи, 

КБЗ – короткострокові боргові 

зобов'язання. 

Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі 

Копія звіту про фінансовий стан за 

останній звітний період для 

визначення суми оборотних  

активів учасника за статтями 

балансу «Дебіторська 

заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги», «Інша 

поточна дебіторська 

заборгованість», «Поточні 

фінансові інвестиції», «Гроші та їх 

еквіваленти» (рядки 1125, 1155, 

1160, 1165 балансу) за попередній 

рік та/або попередні звітні періоди 

поточного року 

2 

Відповідність учасника 

вимогам чинного 

законодавства до осіб, що 

постачають МТР, 

виконують роботи, 

надають послуги, 

наявнівність дозвільних 

документів, якщо такі 

вимагаються 

Відповідає 
Допускається 

до участі                                                                           

Копії документів: статуту, свідоцтв, 

ліцензій, дозволів, допусків, 

сертифікатів на ведення діяльності 

тощо Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі. 

3 

Не проведення у 

відношенні до учасника 

(юридичної особи) 

процедури ліквідації, 

відсутність рішення 

господарського або 

арбітражного суду про 

визнання учасника 

(юридичної особи, 

приватного підприємця) 

банкротом і про 

відкриття справи про 

банкрутство 

Відповідає 
Допускається 

до участі                                                                     

Лист за підписом керівника на 

бланку організації 

Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі 
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4 

Учасник (Постачальник) 

є виробником  МТР, що 

закуповуються 

Компанією,  або 

компанією, 

уповноваженою 

виробником на 

здійснення поставок 

даних МТР 

Відповідає 
Допускається 

до участі                                                                

Уповноважуючий документ від 

виробника МТР або його 

офіційного представника 
Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі 

5 

Надання гарантії на 

виконані роботи, надані 

послуги. Період гарантії 

може бути зменшений, 

або не застосовуватися в 

залежності від предмета 

закупівлі 

12 місяці і більше 

(у випадку якщо 

ця вимога не 

суперечить 

чинному 

Законодавству), 

для відповідного 

типу робіт, 

послуг.   

Допускається 

до участі 

Лист за підписом керівника на 

бланку організації Менше 12 місяців 

(у випадку якщо 

ця вимога не 

суперечить 

чинному 

Законодавству), 

для відповідного 

типу робіт, 

послуг. 

 

Не 

допускається 

до участі 

 

6 

Гарантія можливості 

проведення аудиту 

учасника на відповідність 

наданим даним 

Надана 
Допускається 

до участі 
Лист за підписом керівника на 

бланку організації 

Не надана 

Не 

допускається 

до участі 

7 

 

Застосування заходів із 

захисту довкілля, гігієни 

та безпеки праці 

Відповідає 
Допускається 

до участі 

Оригінал або завірена в 

установленому порядку копія 

висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи на 

небезпечні речовини, що 

використовуються в процесі 

надання послуг або у ході 

виконання робіт; копія ліцензії на 

провадження господарської 

діяльності із здійснення операцій у 

сфері поводження з небезпечними 
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Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі 

відходами; копія інших дозвільних 

документів, що дають право для 

надання послуг або виконання 

робіт згідно з Переліком 

документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності; 

копія сертифікатів ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, ISO 50001, 

ISO 14024, ISO 14021, наявність 

маркування, екологічний 

сертифікат, паспорт (сертифікат) 

енергоефективності, паспорт 

безпеки та інших міжнародних 

стандартів (за наявності); довідка у 

довільній формі або гарантійний 

лист учасника про наміри щодо 

вжиття ним заходів із захисту 

довкілля, гігієни та безпеки праці 

відповідно до вимог чинного 

законодавства України та 

міжнародних стандартів; 

заповнений Опитувальник щодо 

екологічно-соціальної політики 

учасників (наведено у додатку 9 до 

цього Регламенту). 

8 

Підстави для відмови в 

участі в закупівлі, 

визначені статтею 17 

Закону 

Відсутність 
Допускається 

до участі Лист за підписом керівника на 

бланку організації про відсутність 

підстав для відмови в участі в 

процедурі закупівлі. 
Наявність 

Не 

допускається 

до участі 

9 

Перебування учасника 

під дією санкцій, які 

забороняють здійснення 

закупівель або іншим 

чином обмежують 

виконання сторонами 

зобов'язань під час 

здійсненняя закупівель, 

введені в дію відповідно 

до Закону України “Про 

санкції” 

Відсутність 
Допускається 

до участі 

Лист за підписом керівника на 

бланку організації про 

незастосування до учасника 

відповідних санкцій, введених в 

дію згідно з Законом України “Про 

санкції”  

або  

Опитувальник контрагента – 

юридичної особи  або 

опитувальник фізичної особи – 

контрагента, які є додатками до 

Порядку, у якому підтверджено 

відсутність відповідних санкцій 

Наявність 

Не 

допускається 

до участі 

10 

Рівень браку (висновок 

надає відділ, що 

контролює поставку 

МТР). У разі відсутності 

досвіду роботи, учасник 

оцінюється без 

врахування даного 

критерію 

Низький 
Допускається 

до участі                                                                     

Перелік претензії до якості 

(комплектності) в результаті 

постачання МТР на підприємствах 

Компанії за останні 12 місяців, 

підписаний уповноваженим 

керівником.  Високий 

Не 

допускається 

до участі 
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11 

Відсутність 

неврегульованих 

претензій до кандидата з 

боку Компанії, 

невирішених майнових 

або фінансових 

суперечок між учасником 

та Компанією 

Відповідає 
Допускається 

до участі                                                                     

Лист  за підписом керівника на 

бланку організації з переліком 

відомостей про суперечки та 

претензії в результаті постачання 

МТР, виконання робіт, надання 

послуг. Не відповідає 

Не 

допускається 

до участі 

 

 

 

Вимоги до оформлення документів, що надаються учасником у складі 

пропозиції процедури закупівлі для підтвердження його відповідності вимогам 

та/або критеріям. 

 

Документи мають бути чинними на дату розкриття пропозицій та/або 

отримані/сформовані не раніше визначеної замовником дати або дати публікації 

оголошення про закупівлю чи іншої події залежно від виду процедури закупівлі, 

предмета закупівлі тощо. 

Документи, що надаються у складі пропозиції, мають бути у вигляді скан- 

копії з оригіналу або копії відповідного документа, завантаженого у форматі *.pdf 

або *.jpeg або іншому форматі, що доступний для загального перегляду та не 

потребує придбання спеціалізованого програмного забезпечення. 

 

Формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції 

процедури закупівлі які не впливають на зміст пропозиції та допущення яких 

не призведе до відхилення пропозиції учасника: 

- повна або часткова відсутність нумерації сторінок та/або її невідповідність 

переліку наданих документів; 

 - декілька сторінок/аркушів мають однаковий номер; 

- відсутність підписів та/або прізвища, ініціалів уповноваженої особи учасника 

та, за наявності, печатки учасника на документах/сторінках пропозиції учасника, 

крім тих, що складені від імені учасника; 

- на документі учасника, засвідченому підписом уповноваженої особи, 

додатково наявний підпис (віза) працівника, повноваження якого учасником не 

підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем); 

- орфографічні, механічні та технічні помилки, русизми, використання 

сленгових слів, граматичні помилки, пропущені слова/літери, заміна однієї букви 

іншою, незначні текстуальні помилки (які не спотворюють текст та не призводять 

до викривлення змісту речення), що не впливають на зміст пропозиції учасника; 

- надання в складі пропозиції процедури закупівлі додаткових документів, які 

не вимагалися умовами документації процедури закупівлі. Документи, надані у 

складі пропозиції процедури закупівлі учасника, які не вимагалися умовами 

документації процедури закупівлі, не розглядаються замовником, а також їх 

невідповідність вимогам чинного законодавства та умовам тендерної документації 

не є підставою для відхилення пропозиції процедури закупівлі учасника; 
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- окремі документи/їх частини (слова та фрази) в складі пропозиції учасника 

складено російською мовою без перекладу на українську, зокрема такі, як паспорт, 

трудові книжки, договори оренди та інші документи за рішенням замовника; 

- зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо 

учасником, у разі якщо зміст такого документа відповідає вимогам документації 

процедури закупівлі; 

- надання інформації не на бланку учасника (щодо документів, які 

формуються безпосередньо учасником та надаються ним у складі його пропозиції 

безпосередньо для взяття участі у процедурі закупівлі); 

- зазначення в документах старої назви вулиці, міста, юридичної особи тощо, у 

разі якщо відбулася зміна назв відповідно до нормативно-правових актів та рішень 

органів державної влади, місцевого самоврядування. 
 

 

 

Додаток 2 до ІНСТРУКЦІЇ 

для учасників з проведення процедур закупівель, 

яка передбачає послідовності дій замовника та 

учасників у ході здійснення процедур закупівель 

в ДП«УКРАВТОГАЗ» 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ 

УЧАСНИКІВ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ/КОНТРАГЕНТІВ 

НА НАЯВНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ СТОП-ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Стоп-інформація - сукупність установлених у ході перевірки підрозділами 

безпеки певних ознак, що свідчать про наявність підстав для відхилення пропозиції 

учасника у разі проведення процедури закупівлі або припинення вже укладеного 

договору з контрагентом. 

2. Перевірка учасників процедур закупівель/контрагентів на наявність 

параметрів стоп-інформації (далі - Перевірка) - дії щодо учасника процедури 

закупівлі/контрагента, спрямовані на визначення достатності технологічних, 

фінансових, організаційних, юридичних можливостей постачальника стосовно 

виконання ним зобов’язань відповідно до умов договорів, а також на відсутність у 

нього інших об’єктивних і суб’єктивних перешкод для реалізації цих зобов’язань, з 

метою формування реєстру потенційних претендентів для участі в наступних 

процедурах закупівлі, а також реєстру недобросовісних учасників. 

 

Параметри стоп-інформації, 

щодо наявності яких проводиться Перевірка Замовником у розумінні 

Закону України «Про публічні закупівлі», за всіма процедурами закупівель 

окрім допорогових 

 

Таблиця 1 

1 Наявні незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується 

дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого 

державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на 

робот, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення 
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щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування 

Замовником певної процедури закупівлі. 

2 Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

3 Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником 

представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну 

особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до ідповідальності 

за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення. 

4 Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років 

притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 

дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). 

5 Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з 

корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку. 

6 Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, 

була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої 

не знято або не погашено у встановленому законом порядку. 

7 Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є 

пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з 

членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) 

Замовника. 

8 Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно 

нього відкрита ліквідаційна процедура. 

9 У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 

частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

10 Наявність заборгованості зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 

11 
Відсутність повноважень у особи (осіб) на підписання пропозиції та/або 

договору про закупівлю. 

12 
Виявлення факту подачі учасником/контрагентом будь-якої недостовірної 

інформації під час участі в процедурі закупівлі/договірних правовідносин. 

 

Параметри стоп-інформації, 

щодо наявності яких проводиться перевірка Замовником, що не підпадає 

під дію Закону України «Про публічні закупівлі», та може проводитись 

Замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» під час 

проведення допорогових закупівель 

 

Таблиця 2 
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1 Діяльність учасника (юридичної особи), його власників, засновників 

(фізичних осіб), керівників та кінцевих вигодоодержувачів стали предметом 

розслідування у кримінальних провадженнях. 

2 Стосовно учасника (юридичної особи), його власників, засновників 

(фізичних осіб), керівників та кінцевих вигодоодержувачів згідно з вироком 

суду застосовано заходи кримінально-правового характеру. 

3 Учасник вчинив антиконкурентні узгоджені дії стосовно Замовника. 

4 Наявність порушень учасником своїх договірних зобов’язань (у тому числі 

спроба та/або постачання учасником неякісної та/або контрафактної 

продукції, надання послуг не в повному обсязі, зрив строків виконання 

договірних зобов'язань) за діючими/раніше укладеними договорами з 

Замовником. 

5 Учасник процедури закупівлі, який на дату здійснення перевірки не є 

пов’язаною особою з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі, 

членом (членами) Тендерного комітету, але був такою пов’язаною особою 

протягом року до моменту подання пропозицій для участі в закупівлі. 

6 Щодо учасника застосовано міжнародні санкції або санкції, пов’язані із 

здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. 

7 Предмет закупівлі та/або його комплектуючі, що пропонує учасник, 

виготовляються на тимчасово окупованій, непідконтрольній території 

України. 

8 Порушення учасником правил охорони праці та техніки безпеки на об'єктах 

Замовника в рамках виконання раніше укладених договорів. 

9 Відмова від підписання типового договору та/або додатків (специфікацій) до 

договору, що визначено та затверджено документацією процедури закупівлі. 

10 Наявність ознак пов’язаності учасників процедури закупівлі. 

 

3. Наявність будь-якого із параметрів стоп-інформації з Таблиці 1 є підставою 

для відхилення пропозиції учасника під час проведення закупівель. 

4. Наявність будь-якого із параметрів стоп-інформації з Таблиці 2 є підставою 

для повідомлення Відповідального підрозділу для узагальнення та інформування 

органу/особи, що приймає рішення про укладання договору. 

5. У разі виявлення будь-якого із параметрів стоп-інформації, зазначених у 

Таблицях 1-2 у контрагента після укладення з ним договору підрозділи безпеки 

інформують службовою запискою Відповідальний підрозділ. 

6. Відомості про проведену Перевірку вносяться до Єдиної інформаційної 

системи корпоративної безпеки. 
 


