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1. ЗАГАЛЬШ  п о л о ж е н и я

1.1. Положения про публ1чш закушвл! в Державному ушверситеп економжи i 
технолопй (дал! -  Ушверситет) визначае мехашзм здшснення закушвл! товар1в, po6iT  i 
послуг за державш кошти в Державному ушверситет! економки i технолопй.

1.2. Дане Положения розроблено вщповщно до Закону Украши «Про публ1чш 
закушвл!» вщ 25.12.2015 р. № 922-VIII (даш - Закон) i визначае правовий статус, загальш 
оргашзацшш та процедурш засади д!яльносп фах1вця з иубл1чних закушвель, його права, 
обов'язки та вщповщальшсть, а також процедура здшснення закушвель товар1в, po6iT  i 
послуг за державш кошти.

1.3. Положения д1е у частит, що не суперечить чинному законодавству, а також 
загальнодержавнш та внутршньоушверситетськш нормативнш баз1

1.4. Дане Положения розмщуеться на офщшному сайту Ушверситету.
1.5. У цьому Положенш наведен! нижче термши вживаються у такому значенш:
1) акцепт тендерно! пропозици -  прийняття замовником тендерно! пропозици, яку 

визнано найбшьш економ1чно вигщною за результатами ощнки, та надання згоди на й 
оплату. Тендерна пропозищя вважаеться акцептованою, якщо замовник подав учаснику в 
установлений у тендерних документах строк письмове пщтвердження акцепту тендерно'1 

пропозищ!';
2) альтернативна тендерна пропозищя -  пропозищя, яка може бути додатково 

подана учасником замовнику разом з тендерною пропозищею, якщо це передбачено 
тендерною документащею, та вщповщно до умов, визначених тендерною документащею, 
i в1др1зняеться вщ пропозищ!, розроблено! вщпов!дно до передбачених тендерною 
документащею умов;

3) державна закушвля (дал! -  закушвля) -  придбання товар!в, po6iT i послуг за 
державш кошти в установленому цим Положениям порядку;

4) державш кошти -  кошти Державного бюджету Украши, та мюцевих бюджете, 
державш кредита! ресурси, а також кошти Нащонального банку, державних цшьових 
фонщв, Пенсшного фонду Украши, фонщв сощального страхування, яю спрямовуються 
на придбання товар!в, po6iT i послуг, необхщних для забезпечення д!яльност! зазначених 
оргашв, кошти п!дприемств;

5) догов!р про закушвлю -  догов!р, який укладаеться м1ж замовником i учасником за 
результатами процедури закушвл! та передбачае надання послуг, виконання робп- або 
набуття права власност! на товари за державш кошти;

6) електронш державш закушвл! -  використання шформацшних технолопй та 
1нтернету у взаемовщносинах, що виникають при закуп!вл1 м1ж замовниками та 
постачальниками товар!в, po6iT i послуг в!дпов!дно до цього Положения;

7) забезпечення тендерно! пропозици (дал! -  тендерне забезпечення) -  надання 
учасником замовнику гарантш виконання сво!'х зобов’язань у зв’язку з поданням 
тендерно! пропозици, включаючи таю види забезпечення, як порука, г а р а н т , застава, 
завдаток;

8) забезпечення виконання договору про закушвлю -  надання учасником замовнику 
гарантш виконання сво!х зобов’язань за договором про закушвлю, включаючи таю види 
забезпечення, як порука, гаранпя, застава, завдаток;

9) замовник -  розпорядник державних кои тв , який здшснюе закушвлю в 
установленому цим Положениям порядку;

10) квал1ф!кащйна документащя -  документащя, що розробляеться замовником та 
передаеться учасникам попередньо! квал!ф!каци для пщготовки ними квал!ф!кацшних 
пропозищй при проведенш попередньо! квал!ф!кацп учасник!в;

11) квал!ф!кац!йна пропозищя -  пропозищя, яка подаеться учасником попередньо! 
квал!ф!каци замовнику вщповщно до вимог квал!ф!кацшно! документаци;



3

12) переможець процедури закушвл1 -  учасник, тендерна пропозищя якого за 
результатами оцшки визнана найбшып еконснупчно випдною та вщповщае вимогам 
замовника;

13) послуги -  будь-яка закушвля, кр1м Toeapie i роб1т, включаючи гадготовку 
спещ&шспв, забезпечення транспортними засобами та засобами зв’язку, освоения 
технологий, науков1 дослщження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, 
а також консультацшш послуги. До консультацшних иослуг належать послуги, пов’язаш з 
консультуванням, експертизою, ощнкою, пщготовкою висновюв i рекомендацш;

14) предмет закушвл1 -  визначеш замовником (за обсягом, номенклатурою або 
мюцем поставки товару (виконання po6iT, надання послуг) товари, робота чи послуги, на 
як\ в межах едино! процедури закушвл1 дозволяеться подавати тендерш пропозицп або 
пропозицп, внесен! на переговорах при застосуванш процедури закушвл1 в одного 
учасника. Кшьюсть тендерних пропозищй на один предмет закушвл1 при проведенш 
торпв не може бути меншою шж дв1;

15) робота -  будь-яка д1яльшсть, пов’язана з проектуванням, бущвництвом нових, 
розширенням, реконструкщею, каштальним ремонтом та реставращею юнуючих об’екпв i 
споруд виробничого та невиробничого призначення, техшчним оснащениям дпочих 
пщприемств, а також супровщш послуги, у тому числ1 геодезичш робота, бур1ння, 
сейсм1чш досл1дження, аеро- i супутникова фотозйомка та mini, якщо вартють виконання 
зазначених послуг не перевищуе вартосп самого буд1вництва;

16) розпорядники державних к о и тв  -  органи державно! влади, органи мюцевого 
самоврядування, iHnii органи, установи та оргашзацп, визначен1 Конститущею Украши i 
законодавством, пщприемства, а також пщприемства, установи чи оргашзацп, утвореш в 
установленому порядку органами державно! влади, органами мюцевого самоврядування 
та уповноважеш на отримання державних коптив, взяття за ними зобов’язань i зд1йснення 
платеж! в;

17) тендерна документащя -  документа, що готуються замовником та безоплатно 
передаються в установленому порядку особам на вщповщний запит для пщготовки ними 
тендерних пропозищй щодо предмета закушвл1 або його частини;

18) уповноважена особа призначена замовником вщповщальним за проведения 
процедур закушвл1 зпдно з цим Положениям;

19) тендерна пропозищя -  пропозищя щодо певного предмета закушвл1 або його 
частини (лота), яка готуеться та подаеться замовнику особою, що пщтвердила нам1р взяти 
участь у процедур! закушвл1, в порядку, передбаченому цим Положениям i тендерною 
документащею;

20) товари -  продукщя, об’екти будь-якого виду та призначення, у тому числ1 
сировина, вироби, устатковання, технологи, предмета у твердому, рщкому, газопод1бному 
стаж, включаючи електроенерпю, а також послуги, пов’язаш з поставкою товар1в, якщо !х 
вартють не перевищуе вартосп самих товар1в;

21) торги (тендер) -  здшснення конкурентного вщбору учасниив з метою 
визначення переможця торпв (тендеру) зпдно з процедурами (кр1м процедури закушвл1 в 
одного учасника), встановленими цим Положениям;

22) учасник попередньо! квал1с|пкацп -  ф1зична особа, у тому числ1 ф1зична особа- 
пщприемець, юридична особа (резидент або нерезидент), що пщтвердила нам1р взяти 
участь у процедур! попередньо! квал1фжаци та подала чи подае квал1ф1кацшну 
пропозищю;

23) учасник процедури закуп1вл1 (дал1 -  учасник) -  ф1зична чи юридична особа 
(резидент або нерезидент), що тдтвердила нам1р взяти участь у процедур! закушвл1 та 
подала тендерну пропозищю або взяла участь у переговорах при проведенш процедури 
закушвл1 в одного учасника. Ф ш я (представництво) юридично! особи може бути 
учасником процедури закушвл! лише у pa3i, коли юридична особа надае !й вщпов1дн1 
повноваження;
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24) частина предмета закушвл1 (лот) -  визначена замовником (за обсягом, 
номенклатурою або мюцем поставки товару (виконання робгг, надання послуг) частина 
TOBapie, po6iT чи послуг, на яку в межах едино* процедури закушвл! учасникам 
дозволяеться подавати тендерш пропозици або пропозицп, внесен! на переговорах при 
застосуванш процедури закушвл1 в одного учасника. Кшьюсть тендерних пропозищй на 
кожну окрему частину предмета закушвл! при проведенш торпв не може бути меншою 
шж двг

1.6. Це Положения застосовуеться до ecix закушвель товар1в, робгг i послуг, що 
повнютю або частково здшснюються за рахунок державних коигпв.

1.7. Д1я цього Положения не поширюеться на закушвл1 товар1в, роб1т i послуг, яю у 
зв’язку з i'x спец1альним призначенням становлять державну таемницю, та закушвл! 
TOBapie i послуг, яю здшснюються пщприемствами оборонно-промислового комплексу, 
перелк яких визначено Кабшетом М1шстр1в Украши.

Закушвля товар1в, po6iT i послуг здшснюеться виключно у безпосередшх виробниюв 
TOBapie, виконавщв po6iT  i надавач1в послуг або i'x офщшних представниюв (дилер1в, 
аген^в, дистриб’ютор1в тощо).

1.8. Д1я цього Положения не поширюеться на випадки, коли предметом закушвл1 е:
1) товари, робота i послуги, закушвля яких становить державну таемницю

ввдповщно до Закону Украши "Про державну таемницю", або як! зпдно i3 законами
Украши потребують спещальних заход1в безпеки;

2) товари, робота i послуги, закушвля яких здшснюеться закордонними
дипломатичними установами Украши;

3) фшансов1 послуги, що надаються у зв’язку з eMicieio, кушвлею, продажем або 
передачеюцшних nanepie чи шших фшансових шструмешчв;

4) придбання, оренда земл1, буд1вель, шшого нерухомого майна або майнових прав 
на землю, буд1вл1 та шше нерухоме майно;

5) послуги м1жнародних третейських сущв, м1жнародних арб1траж1в для розгляду та 
виршення cnopiB, у яких бере участь замовник;

6) товари, робота i послуги, що закуповуються на шдстав1 договор1в м1ж
центральним органом виконавчо!' влади, вщповщальним за формування та реал1защю 
державно!' полггики у сфер1 нацюнально!' безпеки, у военнш сфер1, сферах оборони i 
вшськового буд1вництва, та спещал1зованими оргашзащями, яю здшснюють закушвлг 
Закушвля таких товар1в, po6iT i послуг здшснюеться згщно з правилами i процедурами, 
встановленими вщповщними спещал1зованими оргашзащями, яю здшснюють закушвлц

7) послуги з провадження науковоТ, науково-техшчно! д1яльност1, яю фшансуються 
на конкурснш основ1 в порядку, визначеному статтями 58 i 59 Закону Украши "Про 
наукову i науково-техшчну д1яльнють";

8) трудов! договори (контракта);
9) послуги з виготовлення i розповсюдження аудтв1зуально1 продукцп та реклами 

для здшснення передвиборно! аптацп;
10) товари i послуги, пов’язаш з розробленням дизайну, виготовленням захищеного 

паперу, банкнот, монет i державних нагород Украши, i'x збершанням, транспортуванням та 
облшом;

11) послуги, необхвдш для зд1йснення державних запозичень, обслуговування i 
погашения державного боргу;

12) товари i послуги, пов’язаш з операщями Нащонального банку Украши i3 
забезпечення управлшня золотовалютними резервами, ix розмщення, кушвл1 та продажу 
на вторинному ринку цшних nanepie, здшснення валютних штервенцш шляхом кушвл1- 
продажу валютних щнностей на валютних ринках;

13) послуги фшансових установ, у тому числ1 м!жнародних фшансових оргашзацш, 
щодо надання кредите, гарантш, л1зингу та послуги, допом1жш до фшансових послуг;
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14) послуги, закушвля яких здшснюеться банками для надання ними баьшвських 
послуг та проведения банювських операцш вщповщно до закошв Украши "Про банки i 
баншвську д1яльшсть" та "Про Нацюнальний банк Украши";

15) послуги, що надаються Нащональним банком Украши вщповщно до закону;
16) бланки докуменпв, що посвщчують особу та пщтверджують громадянство 

Украши, паспорта, бланки докуменпв, що посвщчують особу та пщтверджують и 
спещальний статус, бланки шших докуменпв, що вщповщно до законодавства Украши 
потребують використання спещальних елеменпв захисту, виборч1 бюлетеш з вибор1в 
Президента Украши та/або народних депутапв Украши, марки акцизного податку, що 
виготовляються пщприемствами, що належать до сфери управлшня центрального органу 
виконавчо! влади, що реал1зуе державну полпику у сфер1 оргашзаци та контролю за 
виготовленням бланюв цшних nanepiB, докуменпв суворо! звггносп, а також товари i 
послуги, необхщш для ix виготовлення;

17) товари i послуги, необхщш для виконання Фондом гарантування вклад1в 
ф1зичних oci6 покладених на нього функцш та повноважень, визначених Законом Украши 
"Про систему гарантування вклад1в ф1зичних oci6" щодо виведення неплатоспроможних 
банюв з ринку;

18) послуги за договорами про медичне обслуговування населения, що надаються 
вщповщно до закону;

19) товари i послуги, що пщлягають закушвл! вщповщно до угод щодо закушвл1, що 
укладаються центральним органом виконавчо!' влади Украши, що забезпечуе формування 
та реал1зуе державну полггику у сфер1 охорони здоров’я, i3 спещал1зованими 
оргашзащями, я и  здшснюють закушвлг За результатами таких закушвель центральний 
орган виконавчо'1 влади Украши, що забезпечуе формування та реалгзуе державну 
полггику у сфер1 охорони здоров’я, оприлюднюе в електроннш систем! закушвель звн  з 
шформащею, порядок подання та оприлюднення якого визначаеться Уповноваженим 
органом. Закушвля таких товар1в i послуг здшснюеться зпдно з правилами i процедурами, 
установленими вщповщними спещал1зованими оргашзащями, що здшснюють закушвл1, з 
урахуванням порядку, перелку таких товар1в i послуг та перелку спещал13ованих 
оргашзацш, що визначеш Кабшетом МЫстр1в Украши;

20) товари, робота та послуги, постачання, виконання, надання яких здшснюеться 
постачальником i3 досвщом роботи в крашах Свропи та/або Ази та/або ГБвшчно1 Америки 
та/або Пвденно! Америки та/або Близького Сходу не менше п’яти роюв (в тому чиап 
його пов’язаними особами в розумшш Податкового кодексу Украши), ям необхщш для 
науково-техшчних та/чи шженерних послуг для геологорозвщки (геолопчного вивчення, 
розвщувальних po6iT), буршня, розробки, видобутку, штенсифкацн (пдророзрив пласта, 
капггальний ремонт свердловин, колтюбшг) свердловин та родовищ вуглеводшв, ix 
наземно! пщготовки для транспортування мапстральними газопроводами та 
нафтопроводами, та ix переробки;

21) гемопоетичш стовбуров1 клгоши, роботи та послуги, що пов’язаш з ix 
придбанням. За результатами тако! закушвл1 в електроннш систем! закушвл1 замовник 
оприлюднюе звгг про догов1р про закушвлю, укладений без використання електронно! 
системи закушвль

1.9. Закушвля товар1в, po6iT i послуг здшснюеться за такими принципами:
максимальна економ1я та ефективнють;
добросовюна конкуренщя серед учасниюв;
вщкрипсть та прозорють на Bcix стад1ях закушвлц
об’ективна та неупереджена оцшка тендерних пропозицш;
запобкання корупцшним дкм  i зловживанням.
Вггчизняш та шоземш учасники беруть участь у процедур! закушвл1 на ртних 

умовах.
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Замовники та уповноважений орган забезпечують вшьний доступ ycix учаснишв до 
шформацп про закушвлю вщповщно до цього Положения.

1.10. Вщповщальиою особою за оргашзащю та проведения процедури 
закушвл1/спрощено'1 закушвл! в Ушверситет! е фах1вець з публ1чних закушвель, який в 
сво1Й робоп пщпорядковуеться завщуючому господарством та проректору з 
шфраструктури та розвитку.

1.11. Фах1вець з публ1чних закушвель здшснюе:
1) плануе закушвл! та формуе р1чний план закушвель в електроншй систем! 

закушвель;
2) здшснюе виб1р процедури закушвл!;
3) проводить процедури закушвель/спрощеш закушвл!;
4) забезпечуе piBHi умови для Bcix учасниюв, об’ективиий та чесний виб1р 

переможця процедури закушвл^спрощено! закушвл!;
5) забезпечуе складання, затвердження та збершання вщповщних документе з 

питань публ1чних закушвель, визначених цим Законом;
6) забезпечуе оприлюднення в електроншй систем! закушвель шформацп, 

необхщно! для виконання вимог цього Закону;
7) здшснюе mini дп, необхщш для проведения закушвель.
1.12. Фах1вець з публ1чних закуп1вель зд!йснюе свою д1яльнють на п1дстав1 

укладеного трудового договору та цього Положения. Фах1вець повинен мати вищу освггу 
(юридичну або економ1чну осв1ту).

1.13. Закуп1вля TOBapie та послуг зд^йснюеться фах1вцем з публ1чних закуп1вель 
вщпов1дно до заявок на закупку товар!в та послуг. Заявки подаються кер1вниками 
структурних пщроздшв письмово проректору з 1нфраструктури та розвитку.

2. ЗАГАЛЬН! УМОВИ ЗД1ЙСНЕННЯ ЗАКУП1ВЛ1

2.1. Замовник самоспйно та безоплатно через авторизоваш електронш майданчики 
оприлюднюе в електроншй систем! закушвель у порядку, встановленому Уповноваженим 
органом та цим Законом, шформащю про закушвлю, а саме:

1) оголошення про проведения конкурентних процедур закушвель, тендерну 
документащю та проект договору про закушвлю:

оголошення про проведения вщкритих торпв - не ш знш е шж за 15 дшв до кшцевого 
строку подання тендерних пропозищй, якщо вартють закушвл1 не перевищуе меж1, 
встановлеш участии! третш C T a r r i  10 Закону Украши «Про публ!чш закуп! вл!», та не 
ш знш е 30 дшв у раз! перевищення таких меж;

оголошення про проведения конкурентного д!алогу - не шзшше шж за 15 дн1в до 
кшцевого строку подання тендерних пропозищй, якщо вартють закушвл! не перевищуе 
меж1, встановлеш участии! третш статп 10 Закону Украши «Про публ!чш закушвл!», та не 
шзшше 30 дшв у раз! перевищення таких меж;

оголошення про проведения торпв з обмеженою участю - не шзшше шж за 30 дшв 
до кшцево! дати отримання докуменпв, поданих на квал!ф!кацшний вщб!р;

2) оголошення про проведения спрощено! закушвл! та проект договору про 
закушвлю - не шзшше шж за пйсть робочих дшв до кшцевого строку подання пропозищй;

3) змши до тендерноТ документацп та роз’яснення до не! (у раз! наявност!) у 
машинозчитувальному формат! - протягом одного дня з дня прийняття р1шення про !х 
внесения або надання роз’яснень.

У хронолопчному порядку в!дображаються змши до тендерно! документацп та 
кшцевий строк подання тендерних пропозищй, який був визначений вщповщно до кожно! 
i3 зм1н до тендерно! документацп;

4) змши до оголошення про проведения спрощено! закушвл! та/або вимог до 
предмета закушвл! - протягом одного дня з дня прийняття ршення про !х внесения;
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5) оголошення з вщомостями про укладену рамкову угоду (у раз1 здшснення 
закушвл1 за рамковими угодами) - не шзшше шж через Ым дшв з дня укладення рамково! 
угоди;

6) протокол квал1фжацшного вщбору - протягом одного дня з дня йога 
затвердження;

7) протокол розгляду тендерних пропозищй - протягом одного дня з дня його 
затвердження;

8) повщомлення про нам1р укласти догов1р про закушвлю - протягом одного дня з 
дня прийняття ршення про визначення переможця процедури закушвл1/спрощено1 
закушвлц

9) шформацто про вщхилення тендерно! пропозицп/пропозици учасника - протягом 
одного дня з дня прийняття ршення про вщхилення;

10) догов1р про закушвлю та Bci додатки до нього - протягом трьох робочих дшв з 
дня його укладення;

11) повщомлення про внесения змш до договору про закушвлю та змши до договору 
у випадках, передбачених частиною п’ятою статп 41 Закону Украши «Про публ1чш 
закушвлЬ) - протягом трьох робочих дшв з дня внесения змш;

12) звгг про виконання договору про закушвлю - протягом 20 робочих дшв з дня 
закшчення строку дй договору про закушвлю або його виконання сторонами, або його 
роз1рвання;

13) зв1т про догхшр про закушвлю, укладений без використання електронно!' системи 
закушвель - протягом трьох робочих дшв з дня укладення договору про закушвлю.

2.2. Звгг про результата проведения закушвл! з використанням електронно! системи 
закушвель оприлюднюеться вщповщно до статп 19 Закону Украши «Про публ1чш 
закушвлЬ).

2.3. Тендер/спрощена закушвля не може проводитися до/без оприлюднення 
оголошення про проведения конкурентно'! процедури закушвл1/спрощеноТ закушвл1 в 
електроннш систем! закушвель зпдно з частиною першою статп 10 Закону Украши «Про 
публ!чш закушвлЬ.

2.4. Закушвл1 можуть здшснюватися шляхом застосування одше! з таких 
конкурентних процедур:

в1дкрит1 торги;
торги з обмеженою участю;
конкурентний д1алог.
Як виняток та вщповщно до умов, визначених у частиш друпй статп 40 Закону 

Украши «Про публ1чш закушвлю», замовники можуть застосовувати переговорну 
процедуру закушвлг

Замовник здшснюе процедури закушвл^ передбачен1 частиною першою Закону 
Украши «Про публ1чш закуп1влю», шляхом використання електронно'1 системи 
закушвель.

2.5. Спрощеш закушвл!
1. Спрошена закушвля проводиться замовником i3 застосуванням електронного 

аукц1ону.
2. Спрощена закуп1вля складаеться з таких послщовних етап1в:
1) оприлюднення оголошення про проведения спрошено! закушвлц
2) уточнения шформаци, зазначено! замовником в оголошенн1 про проведения 

спрошено! закушвл1;
3) подання пропозищй учасниками;
4) проведения електронного аукщону вщповщно до статп 30 Закону Украши «Про 

публ1чш закушвлЬ;
5) розгляд на вщповщшсть умовам, визначеним в оголошенш про проведения 

спрошено! закушвл1 та вимогам до предмета закушвлю пропозицп учасника;
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6) визначення переможця спрощено! закушвл1 та укладення договору про 
закушвлю;

7) розмщення звггу про результата проведения закушвл1 вщповщно до Закону 
Украши «Про публ1чш закупш».

2.6. Рамков1 угоди. Укладення рамкових угод здшснюеться за результатами 
проведения вщкритих торпв з урахуванням вимог ще! статп.

2.7. Звгг про результати проведения закушвл1 з використанням електронно! системи 
закушвель

1. У з в т  про результати проведения закут вл1 з використанням електронно! системи 
закушвель обов’язково зазначаються:

1) найменування, мюцезнаходження та щентифжацшний код замовника в Сдиному 
державному peecTpi юридичних oci6, ф1зичних oci6 - пщприемщв та громадських 
формуваиь, його категор1я;

2) назва предмета закушвл1 i3 зазначенням коду за Сдиним закушвельним словником 
(у раз1 подшу на лоти таю вщомосп повинш зазначатися щодо кожного лота) та назви 
вщповщних класифжатор1в предмета закушвл1 i частин предмета закушвл! (лот1в) (за 
наявносп);

3) юльюсть та мюце поставки товар1в або обсяг i мюце виконання роби чи надання 
послуг вщповщно до укладеного договору про закушвлю, у тому ч и ст  вщповщш коди за 
Сдиним закушвельним словником. У раз1 подшу договору про закушвлю на лоти таю 
вщомосп повинш иадаватися стосовио кожного лота;

4) вид закушвлц
5) застосоваш критерп ощнки;
6) юльюсть учасниюв закушвл! та найменування i мюцезнаходження учасника, з 

яким укладено догов1р про закушвлю;
7) щни тендерних пропозищй/пропозищй учасниюв (щна пропозицп на переговорах 

у раз1 застосування переговорно! процедури закушвл!) та сума, визначена в договор! про 
закушвлю;

8) дата оприлюднення оголошення з вщомостями про укладену рамкову угоду, за 
якою укладено догов1р про закушвлю (у pa3i проведения закушвл1 за рамковими угодами), 
оприлюдненого в електроншй систем! закушвл1 вщповщно до статп 10 Закону;

9) дата оприлюднення повщомлення про нам1р укласти догов1р про закушвлю, 
оприлюдненого в електроншй систем! закушвель вщповщно до статп 10 Закону;

10) дата оприлюднення оголошення про проведения конкурентно! процедури 
закушвлУспрощено! закушвл1 в електроншй систем! закушвель вщповщно до статп 10 
Закону;

11) шдстави прийняття ршення про неукладення договору про закушвлю, у раз1 
якщо в результат! проведения тендеру/спрощено! закушвл! не було укладено догов1р про 
закушвлю;

12) дата укладення договору про закушвлю;
13) наявнють/вщсутнють пщстав, передбачених статтею 17 Закону (у раз1 

проведения процедур закушвель),
14) зведена шформащя про наявнють i вщповщнють установленим законодавством 

вимогам докуменпв, що пщтверджують вщповщнють учасниюв квал1ф1кацшним 
критер1ям вщповщно достатп 16 Закону (у pa3i проведения процедур закушвель);

15) повне найменування та мюцезнаходження кожного суб’екта господарювання, 
який буде залучений переможцем, з яким укладено догов1р про закушвлю, до надання 
послуг як сшввиконавця або виконання робгг як субпщрядника, в обсяз1 не менше шж 20 
вщсотюв вартосп договору про закушвлю - у раз1 закушвл1 роби або послуг.

Звгг про результати проведения закушвл1 автоматично формуеться електронною 
системою закушвель та оприлюднюеться протягом одного дня пюля оприлюднення
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замовником договору про закушвлю в електроннш систем! закушвель або вщмши 
тендеру/строщено! закушвл1, або визнання тендеру таким, що не вщбувся.

2.8. Умови застосування вщкритих торпв
1. Вщкрип торги е основною процедурою закушвлг
2. Пщ час проведения вщкритих торпв тендерш пропозици мають право подавати 

Bci заштересоваш особи. Для проведения вщкритих торпв мае бути подано не менше двох 
тендерних пропозицш.

3. Строк для подання тендерних пропозицш не може бути менше, шж 15 дшв з дня 
оприлюднення оголошення про проведения вщкритих торпв в електроннш систем! 
закушвель.

У раз1 якщо оголошення про проведения вщкритих торпв оприлюднюеться 
вщповщно дочастини третьоТ стагп 10 Закону, строк для подання тендерних пропозицш 
не може бути менше, шж 30 дшв з дня його оприлюднення.

Тендерна документащя готуеться фах1вцем з публ1чних закушвель вщповщно до 
вимог Закону Украши «Про публ1чну закушвлю».

2.9. Рш ення про нам1р укласти догов1р про закушвлю приймаеться замовником у 
день визначення учасника переможцем процедури закушвл1/спрощено1 закушвлг

Протягом одного дня з дати ухвалення такого р1шення замовник оприлюднюе в 
електроннш систем! закушвель повщомлення про нам1р укласти догов1р про закушвлю.

2.10. Умови застосування процедури конкурентного flianory
Конкурентний д1алог може бути застосований замовником у pa3i неможливост1 

визначити необхщш техшчш, яюсш характеристики (специфжаци) робгг або визначити 
вид послуг i для прийняття р1шення про закушвлю необхщно провести переговори з 
учасниками процедури закушвлг

Конкурентний д1алог може застосовуватися замовником за наявносп одше! з таких
умов:

1) замовник не може визначити вимоги до предмета закушвл1 внаслщок його 
природи, складносп, зокрема у pa3i закушвл1 юридичних послуг, розробки i впровадження 
шформацшних систем, програмних продукпв, зд1йснення наукових дослщжень, 
експеримент1в або розробок;

2) виконання договору про закушвлю передбачае розробку проекту виконання робгг 
(надання послуг) або використання нових шновацшних технолопй;

3) замовник не може визначити точну техшчну специфжащю з використанням 
наявних техшчних стандарте.

Конкурентний д1алог не застосовуеться у pa3i закушвл1 po6iT  i послуг з готовим 
проектом ix виконання або надання.

Конкурентний д1алог проводиться у два етапи.
2.11. Умови застосування процедури торпв з обмеженою участю
Торги з обмеженою участю застосовуються у pa3i потреби попередньоТ перев1рки 

квал1фжаци учасник1в шляхом проведения квал!ф1кац1Йного вщбору та якщо оголошення 
про проведения торпв з обмеженою участю оприлюднюеться вщповщно до частини 
третьо! статт1 10 Закону.

Торги з обмеженою участю проводяться у два етапи.
2.12. Умови застосування переговорно! процедури закушвл1
Переговорна процедура закушвл1 використовуеться замовником як виняток i 

вщповщно до яко1 замовник укладае догов1р про закуп1влю п1сля проведения переговор1в 
щодо щни та 1нших умов договору про закушвлю з одним або юлькома учасниками 
процедури закушвлг

Переговорна процедура закушвл1 застосовуеться замовником як виняток у pa3i:
1) якщо було дв1ч1 в1дм1нено процедуру вщкритих торпв, у тому числ1 частково (за 

лотом), через вщсутшсть достатньоУ к1лькост1 тендерних пропозиц1й, визначеио! цим 
Законом. При цьому предмет закушвл1, його техн!чн1 та якюш характеристики, а також
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вимоги до учасника процедури закушвл1 не повинш вщр1знятися вщ вимог, що були 
визначеш замовником у тендернш документаций

2) якщо робота, товари чи послуги можуть бути виконаш, поставлеш чи надаш 
виключно певним суб’ектом господарювання за наявносп одного з таких випадюв:

предмет закушвлУ полягае у створенш або придбанш витвору мистецтва або 
художнього виконання;

укладення договору про закушвлю з переможцем архитектурного або мистецького 
конкурсу;

вщсутшсть конкуренцп з техшчних причин;
icH ye необхщшсть захисту прав штелектуально! власносп;
укладення договору з постачальником "останньо'У над!!" на постачання електричноУ 

енерги або природного газу;
3) якщо у замовника виникла нагальна потреба здшснити закушвлю у разг
виникнення особливих економ1чних чи сощальних обставин, пов’язаних з негайною

лшвщащею наслщюв надзвичайних ситуацш, що унеможливлюють дотримання 
замовником строгав для проведения тендера;

надання у встановленому порядку УкраУною гумаштарноУ допомоги шшим 
державам;

роз1рвання договору про закушвлю з вини учасника на строк, достатшй для 
проведения тендера, в обсяз1, що не перевищуе 20 вщсотмв суми, визначеноУ в договор! 
про закушвлю, який роз1рваний з вини такого учасника. Застосування переговорноУ 
процедури закушвл1 в такому випадку здшснюеться за р1шенням замовника щодо кожного 
тендера;

оскарження прийнятих piineHb, дш чи безд1яльносп замовника щодо триваючого 
тендера шсля ощнки тендерних пропозищй учаснигав, в обсяз1, що не перевищуе 20 
вщсотюв вщ оч1кувано1 вартост1 тендера, що оскаржуеться;

здшснення закушвл1 TO Bapie, p o 6 iT  i послуг для забезпечення потреб оборони шд час 
дп правового режиму военного стану в УкраУш або в окремих и м1сцевостях замовниками, 
визначеними у Закош Украши "Про оборони! закушвл1";

4) якщо тел я  укладення договору про закупУвлю у замовника виникла необхщшсть у 
постачанш додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в pa3i зм1ни 
постачальника замовник був би вимушений придбати товар з шшими техшчними 
характеристиками, що призвело б до виникнення несумюносп, пов’язано! з експлуатащею 
i техн1чним обслуговуванням. Закушвля додаткового обсягу товару у того самого 
постачальника здшснюеться протягом трьох роив шсля укладення договору про 
закушвлю, якщо загальна вартють такого постачання не перевищуе 50 вщсотюв цши 
договору про закушвлю;

5) якщо шсля укладення договору про закушвлю у замовника виникла необхщшсть у 
закушвл1 додаткових аналопчних роб1т чи послуг у того самого учасника. Можливють i 
умови таких додаткових робгг чи послуг можуть бути передбачеш в основному договор! 
про закушвлю, який укладений за результатами проведения тендера. Закушвля 
додаткових аналопчних роб1т чи послуг у того самого учасника здшснюеться протягом 
трьох роюв тел я  укладення договору про закушвлю, якщо загальна вартють таких роб1т 
чи послуг не перевищуе 50 вщсотюв цши основного договору про закушвлю, укладеного 
за результатами проведения тендера;

6 )  закушвл1 TO Bapie за процедурою вщновлення платоспроможносп боржника зпдно 
i3 законодавством;

7) закушвл! юридичних послуг, пов’язаних i3 захистом прав та штерес1в Украши, у 
тому числ1 з метою захисту нацюнально! безпеки i оборони, шд час врегулювання cnopiB  
щодо розгляду в закордонних юрисдикцшних органах справ за участю шоземного 
суб’екта та Украши, на пщстав1 рш ення Кабшету MiHicTpiB Украши або рш ень Ради 
нац1онально! безпеки i оборони Украши, введених в дш  в порядку, визначеному законом,
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а також закушвлУ товарУв, робгг i послуг у pa3i учасп замовника на шдставУ рУшення 
Кабшету MiHicTpiB Украши в м1жнародних виставкових заходах.

Замовник мае право укласти допш р про закушвлю за результатами застосування 
переговорноУ процедури закушвлУ у строк не рашше шж через 10 дшв (п’ять дшв - у pa3 i 
застосування переговорно! процедури закушвлУ з шдстав, визначених пунктом 3 частини 
другоУ ще'У статп, а також у pa3i закушвлУ нафти, нафтопродукпв сирих, електрично'У 
енерги, послуг з и передання та розподшу, централ1зованого постачання тепловоУ енерги, 
централ1зованого постачання гарячоУ води, послуг з централ Узованого опалення, 
телекомушкашйних послуг, у тому чиаи з трансляци рад1о- та телесигналУв, послуг з 
централ 1зованого водопостачання та/або водовщведення та послуг з перевезення 
зaлiзничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електроннш 
систем! закушвель повщомлення про нам1р укласти договУр про закушвлю.

Особливосп укладення договору про закушвлю за результатами застосування 
переговорно'1 процедури закушвлУ з шдстави, визначеноУ абзацом шостим пункту 3 
частини другоУ uiei статп, регулюються Законом Украши "Про оборонш закушвлУ".

3. ДОГОВ1Р ПРО ЗАКУШВЛЮ

3.1 ДоговУр про закушвлю укладаеться у письмовш форм1 в1дпов1дно до положень 
Цившьного кодексу Украши та Господарського кодексу Украши.

Умови договору про закушвлю не повинш вщр1знятися в1д змюту тендерноУ 
пропозищУ/пропозищУ за результатами електронного аукцюну (у тому числ1 цши за 
одиницю товару) переможця процедури закушвл1/спрощено'У закуп1вл1 або узгодженоУ 
цши пропозици учасника у pa3i застосування переговорно'У процедури, кр1м випадк1в 
визначення грошового екв1валента зобов’язання в шоземнш валют1 та/або випадкУв 
перерахунку цши за результатами електронного аукцюну в 6iK зменшення цши тендерноУ 
пропозищУ/пропозици учасника без зменшення обсяпв закушвлг

3.2. Зв1т про виконання договору про закушвлю повинен мютити таку шформашю:
1) ун1кальний номер оголошення про проведения конкурентно! процедури закушвл1, 

присвоений електронною системою закушвель, або ушкальний номер повщомлення про 
нам1р укласти догов1р про закуп1влю (у pa3i застосування переговорно'У процедури 
закушвл1);

2) дата укладення та номер договору про закушвлю;
3) цша в договор! про закуп1влю;
4) найменування, мюцезнаходження та Удентиф1кацУйний код замовника в Единому 

державному peecTpi юридичних oci6, ф1зичних oci6 - пщприемщв та громадських 
формувань, його категор1я;

5) найменування (для юридичноУ особи) або прУзвище, Ум’я, по батьков1 (для фУзичноУ 
особи) учасника, з яким укладено договУр про закушвлю;

6) Удентиф1кащйний код учасника в Сдиному державному peecTpi юридичних oci6 , 
фУзичних oci6  - шдприемщв та громадських формувань або реестращйний номер облУковоУ 
картки платника податк1в або сер1я та номер паспорта (для фУзичних oci6, як1 через своУ 
релУпйнУ переконання вУдмовляються в1д прийняття реестращйного номера облУковоУ 
картки платника податюв та офУц1йно повУдомили про це вУдповУдний контролюючий 
орган i мають в1дмУтку у nacnopTi) постачальника товар1в, виконавця роб1т чи надавача 
послуг, з яким укладено догов1р про закушвлю;

7) мюцезнаходження (для юридичноУ особи) або м1сце проживания (для фУзичноУ 
особи) учасника, з яким укладено догов1р про закушвлю, номер телефону;

8) назва предмета закушвлУ i3 зазначенням коду за бдиним закушвельним словником 
(у pa3i под1лу на лоти таи  вУдомосп повиннУ зазначатися щодо кожного лота) та назви 
вУдповУдних класиф1каторУв предмета закупУвлУ i частин предмета закушвлУ (лотУв) (за 
наявностУ);
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9) юльюсть, мюце та строк поставки товар1в, виконання роби чи надання послуг;
10) строк дп договору про закушвлю;
11) сума оплати за договором про закушвлю;
12) причини роз1рвання договору про закушвлю, якщо таке мало мюце.
Зви про виконання договору про закушвлю може мютити шшу шформащю.
3.3. Догов1р про закушвлю е шкчемним у разг
1) якщо замовник уклав догов1р про закушвлю до/без проведения процедури 

закушвл1/спрощено'1 закушвл1 згщно з вимогами цього Закону;
2) укладення договору з порушенням вимог частини четверто! статп 41 Закону;
3) укладення договору в перюд оскарження процедури закушвл1 вщповщно до статп 

18 Закону;
4) укладення договору з порушенням строюв, передбачених частинами п’ятою i 

шостою статп 33 та частиною сьомою статп 40 Закону, KpiM випадюв зупинення nepe6iry 
строюв у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження вщповщно до статп 18 Закону.

4.1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими 
актами, прийнятими на виконання цього Закону, фах1вець з публ1чних закушвель несе 
вщповщальнють згщно i3 законами Украши.

4.2. За придбання товар1в, роби i послуг до/без проведения процедур 
закушвель/спрощених закушвель, вщповщно до вимог цього Закону, та укладення 
договор1в, що передбачають оплату замовником товар1в, робн i послуг до/без проведения 
процедур закушвель/спрощених закушвель, визначених цим Законом, та за порушення 
вимог цього Закону службов1 (посадов1) особи, фах1вець з публ1чних закушвель та 
кер1вники замовниюв несуть вщповщальнють зпдно i3 законами Украши.

5.1. Положения розглядаеться та затверджуеться ргшенням Вчено! ради 
Ун1верситету i вводиться в дпо наказом Ректора.

5.2. Змши та доповнення до Положения приймаються в тому самому порядку, що i 
саме Положения.

4. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 3MIH ДО ПОЛОЖЕНИЯ

Проректор з шфраструктури та розвитку Геннадш КОЧУСВСЬКИИ

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

М. НАЕЗЖА

Начальник юридичиого вщдшу О. СЛ1САРЕНКО


