
ПРО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Всеукраїнської дорожньої
Асоціації 



Простий підхід до складних речей  

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до Закону України 
«Про публічні закупівлі» та надають рекомендації щодо деяких питань складання 
замовниками тендерної документації на закупівлю робіт із будівництва (нове 
будівництво, капітальний ремонт та реконструкція) та послуг з поточного 
ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування. 

Мета: формування єдиного підходу щодо установлення замовниками 
кваліфікаційних критеріїв, способів підтвердження відповідності учасників 
таким кваліфікаційним критеріям, вимог щодо надання забезпечення тендерної 
пропозиції та інших вимог тендерної документації.

Методичні рекомендації не повинні використовуватись в якості механічних 
та імперативних правил, оскільки це може призвести до суттєвих помилок.



КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ
при закупівлі робіт з будівництва, послуг з поточного ремонту 
автомобільних доріг загального користування та експлуатаційного 
утримання

Наявність документально підтвердженого досвіду 
виконання аналогічного за предметом закупівлі договору

Наявність працівників відповідної кваліфікації, 
які мають необхідні знання та досвід

Обладнання, матеріально-технічна 
база та технології



ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ТЕХНОЛОГІЇ

При встановленні цього критерію замовникам рекомендується визначати техніку
(транспортні засоби, основні будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та
устаткування тощо), яка необхідна та достатня для виконання робіт/надання послуг за
предметом закупівлі.

Важливо: Визначення замовником в тендерній документації техніки, яка необхідна та 
достатня длявиконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі, рекомендується 
здійснювати зурахуванням того, що учасник може застосовувати багатофункціональне 
обладнання.

Документальне підтвердження наявності та/або залучення обладнання та матеріально-
технічної бази, наявність атестованого асфальтобетонного заводу.

Контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій – наявність лабораторії для
проведення вхідного та операційного контролю.



НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД

Чіткий перелік ключових посад інженерно-технічних 
працівників із можливістю виконання однією особою 
функцій, які охоплюють декілька ключових посад

Уніфіковані таблиці для зручності подання 
інформації щодо кваліфікації, освіти, досвіду 
працівників

Можливість залучення працівників відповідної 
кваліфікації на підставі цивільно-правових угод



НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДОСВІДУ 
ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНОГО ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ ДОГОВОРУ

Аналогічним рекомендовано вважати договір (або сукупність договорів), виконані
обсяги та види робіт за яким (якими), відповідають встановленим замовником в тендерній
документації.

Види основних робіт та об’єми, виконання яких має підтвердити учасник, замовнику
рекомендується визначати в тендерній документації окремим переліком в натуральних
величинах на підставі технічного завдання, з числа позицій, вартість яких становить не
менше 20% від очікуваної вартості закупівлі. Учасник має підтвердити наявність досвіду
виконання визначених таким чином основних робіт в обсязі 100% об’єму, вказаного в
технічному завданні.

Аналогічним рекомендовано вважати також договір (або сукупність договорів), які
відповідають вищезазначеним вимогам, виконані учасником у якості субпідрядника.



НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДОСВІДУ 
ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНОГО ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ ДОГОВОРУ

Аналогічними роботами рекомендовано вважати роботи з аналогічним технологічним
процесом, без врахування відмінності специфікацій матеріалів, конструкцій, конфігурацій
(ширини ліній розмітки, товщини шару покриття, відстані між стойками дорожнього
огородження, тощо).

У разі, якщо контрагент безпідставно відмовляє учаснику у наданні відгуку на його запит,
або ігнорує надходження такого запиту та не надає на нього жодної відповіді, то у такому
випадку замовнику рекомендується вважати, що контрагент не має застережень щодо якості, 
обсягів та строків виконання учасником робіт (надання послуг) за аналогічним договором, а 
позитивний відгук контрагента – надано.

У разі встановлення замовником кваліфікаційного критерію фінансової спроможності, для
підтвердження відповідності цьому критерію учасник може подати копію звіту про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за останній рік.



КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ 
ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ

У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності 
кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальне-
них об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на 
підставі наданої об’єднанням інформації.

При оцінці наявності фінансової спроможності об’єднання учасників, 
до уваги доцільно брати консолідовані показники фінансової звіт-
ності учасників такого об’єднання.



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Надання учасником забезпечення тендерної пропозиції у вигляді 
банківської гарантії.

При цьому замовнику рекомендується не вимагати тендерною документацією 
додаткових документів від банку (ліцензія, фінансова звітність тощо), з якими 
можна ознайомитись за допомогою відкритих джерел та/або зміст яких не 
впливає на відхилення/допущення до аукціону/визначення найбільш 
економічно вигідною тендерної пропозиції учасника.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може 
перевищувати 5% вартості договору.



ПРО АНОМАЛЬНО НИЗЬКІ ЦІНИ

Послідовність поводження з аномально низькою 
ціною має складатися з таких етапів:

Автоматичне визначення 
аномально низької ціни 
електронною системою 
закупівель

Обґрунтування учасником 
аномально низької ціни 
тендерної пропозиції

Аналіз замовником 
наданих обґрунтувань

Прийняття замовником рішення 
про відхилення тендерної пропозиції 
учасника або про визначення переможцем 
та намір укласти договір або запитування 
додаткової інформації/документів.



НЕЦІНОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Мета: Нецінові критерії можуть бути застосовані для оцінки додаткової вигоди, яка 
не єключовим параметром, але може вплинути на вибір переможця. Додаткову 
вигодуоцінюють не в грошовому вимірі, а у вигляді додаткових (нецінових) переваг.

Можуть бути використані наступні нецінові критерії оцінки:

Умови оплати Гарантійне обслуговування

Строк виконання

Застосування заходів охорони навколишнього середовища 
та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом закупівлі

Передача технології та підготовка 
управлінських, наукових і виробничих кадрів



НЕЦІНОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Групи «ефективність»

Групи «якість»

Групи «безпека» Групи «іноваційність»

Групи «захист 
довкілля»

Перелік не є вичерпним та може бути доповнений:

Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.
Нецінові критерії повинні відповідати таким ознакам: простота, передбачуваність
застосування, можливість оперативної перевірки достовірності інформації про
відповідність учасників таким критеріям, контрольованість дотримання критеріїв 
під час(та у разі потреби – після) виконання договору про закупівлю, 
сприяння розвитку конкуренції.



ІНШІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ 
СКЛАДАННЯМ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Не підписання Учасником окремої сторінки 
(сторінок/аркушів) тендерної пропозиції
крім тих, що підлягають обов’язковому 
підписанню уповноваженою особою 
Учасника, атакож відсутність печатки У
часника на окремих сторінках;

Розміщення інформації не на 
фірмовому бланку Учасника

Незначні неточності перекладу 
документа, якщо вони не впливають 
на зміст тендерної пропозиції Учасника

Неправильна назва документа, у 
разі якщо його зміст повністю 
відповідає вимогам тендерної 
документації тощо.

Рекомендується зазначати чіткий опис та приклади формальних (несуттєвих) 
помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.


