
Методичні  рекомендації -

дієвий інструмент для 

оскарження дискримінаційних 

умов в АМКУ



Накази Мінекономіки є обов’язковими

для виконання центральними органами 

виконавчої влади, місцевими

держадміністраціями, органами місцевого

самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від

форми власності та громадянами.

Юридична сила рекомендацій

Рекомендації направлені на

формування єдиного підходу до

організації закупівель та стимулювання

добросовісної конкуренції, разом з тим,

замовники можуть (а не зобов’язані)

використовувати їх для підготовки

тендерної документації.



Досвід виконання аналогічних договорів

Кваліфікаційні критерії1. 
Відгук від контрагента по аналогічному договору

відсутній у переліку документів, якими

підтверджується досвід.

Однак, при включенні такої вимоги до ТД потрібно

доводити неможливість його отримання, а от

положення Методичних рекомендацій посилять

аргументацію та будуть потрібним тлом.



Підтвердити досвід при участі у

закупівлі можливо договором з

поточного ремонту при участі у

закупівлі на будівництво

Кваліфікаційні критерії
Досвід виконання аналогічних договорів

Обов’язкові вимоги:

- при виконанні в рамках такого договору подібних

основних видів робіт;

- при укладенні їх протягом 3-х останніх років (на

відміну від договорів з будівництві, укладення яких

допускається протягом останніх 5-ти років).



“Замовник не обґрунтував необхідність

встановлення у Документації наведених вище

умов. За таких умов, взяти участь у процедурі

закупівлі зможуть ті учасники, які мають

досвід виконання аналогічного договору на

виконання робіт з будівництва, реконструкції,

капітального ремонту на автомобільних

дорогах загального користування державного

значення, укладений протягом останніх 5-ти

років від дати, що передує даті оголошення

закупівлі, що є дискримінаційним по

відношенню до інших суб'єктів

господарювання, у тому числі Скаржника. “

Рішення АМКУ № 4773 -р/пк-пз від 

12.03.2020р.
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Підтвердження досвіду договором,

який виконано не менше ніж на

50% від загальної ціни

Кваліфікаційні критерії

Певний період часу Замовники наполегливо вимагали

виконання аналогічного договору на 85%, незаконність

чого також потрібно було доводити через Орган

оскарження - Рішення №4773 -р/пк-пз від 12.03.2020р.:



“Замовник не обґрунтував необхідність

встановлення у Документації наведених

вище умов. За таких умов, взяти участь у

процедурі закупівлі зможуть ті учасники,

які… …мають досвід виконання

аналогічного договору, що виконаний не

менш, саме ніж на 85% від загальної ціни

договору, що є дискримінаційним по

відношенню до інших суб'єктів

господарювання, у тому числі

Скаржника. “

“

Рішення АМКУ № 4773 -р/пк-пз від 

12.03.2020р.

Кваліфікаційні критерії



Об’єкт предмету закупівлі Об’єкт предмету 

аналогічного договору

Міжнародні та національні дороги

державного значення І,ІІ, ІІІ категорії

Дороги державного значення

(міжнародні, національні, регіональні чи

територіальні) І,ІІ, ІІІ категорії або

магістральні дороги

Регіональних чи територіальних доріг

дороги державного значення І,ІІ, ІІІ

категорії

Дороги державного значення будь-якої

категорії або місцевого значення І,ІІ, ІІІ

категорії або магістральних доріг і

вулиць

Дороги державного значення IV-V категорій Дороги державного або місцевого

значення будь-якої категорії, або вулиць і

доріг міста

Досвід робіт на дорогах державного та

місцевого значення:
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Технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі2. 

Дублюючи відповідні положення

Закону, передбачається можливість

замовника вимагати відповідності

за екологічними чи іншими

характеристиками умовам ТД



Відповідно до ч.5 ст. 23 ЗУ «Про публічні закупівлі»:

5. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними

товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками

відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення

екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в

тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або

сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким

характеристикам.

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами

з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації

або іншим способом, визначеним законодавством.

Характеристики предмета 
закупівлі



Лист Мінекономіки №3432-06/40499-07 від 30.06.2020р. 

«Єдиним способом підтвердження компетентності

органу з оцінки відповідності є акредитація

відповідно до ЗУ «Про акредитацію органів з оцінки

відповідності».

Характеристики предмета 
закупівлі



Документація не містить окремих вимог

щодо необхідності надання учасником

документів, які підтверджують

акредитацію органу стандартизації,

метрології та сертифікації або іншого

акредитованого органом по сертифікації, а

також окремих вимог щодо акредитації

наведеного вище органу саме Національним

агентством з акредитації України.

Скаржник не довів та документально не

підтвердив, що Quay Audit UK Limited

акредитоване іншим органом.

“

Рішення АМКУ № 18471-р/пк-пз від 01.10.2020р

Кваліфікаційні критерії



Забезпечення тендерної пропозиції
та виконання договору3. 

Гарантія може надаватися як банком,

так і страховими або фінансовими

компаніями.

Методичні рекомендації наголошують:

Замовник НЕ МОЖЕ зазначати у ТД

яка конкретно установа має надати

гарантію.



«Скаржник не довів та документально

не підтвердив неможливість виконати

наведені вище умови Документації, а

також не надав документального

підтвердження, яким чином наведені вище

умови Документації порушують його права

та законні інтереси, пов'язані з участю у

Процедурі закупівлі, та позбавляють

можливості подати свою тендерну

пропозицію через наявні умови

Документації, у зв'язку з чим у Колегії

відсутні підстави для задоволення

Скарги в цій частині.»

“

Рішення АМКУ №11676-р/пк-пз від 21.08.2019р.



умови гарантійного
обслуговування

окремі елементи
вартості життєвого циклу 

використання техніки, 
зареєстрованої в 

Україні

або екологічності

використовуваних ресурсів

виконання заходів з 
захисту довкілля

Якість (якщо її
можна виміряти) 

застосування
місцевих людських

та матеріальних
ресурсів

Нецінові критерії:

Економічна 
ефективність 

Методичні рекомендації містять гарний орієнтир на нецінові критерії4. 



Формальні помилки5. 
Як і передбачає Закон, Замовник у ТД має

зазначити опис та приклади формальних

(несуттєвих) помилок, допущення яких не

призводить до відхилення.

Методичні рекомендації вказують на доцільності

використання Переліку формальних помилок,

встановленого Уповноваженим органом, але не

обмежують Замовника виключно таким

переліком.

Також Замовникам рекомендуємо у переліку

формальних помилок не обмежуватися вказаним

Переліком, а обов’язково додавати розширювальну

частину «та інше».



Обґрунтування аномально 
низької ціни6. 

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну

пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати

протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш

економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в

довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів,

робіт чи послуг пропозиції.

ч.14 ст. 29 ЗУ «Про публічні закупівлі»



Витрати учасника на підготовку до виконання робіт/надання послуг, які можуть

бути значно нижчими, ніж зазвичай;

Зменшення власних витрат за рахунок ефекту масштабу, наприклад, при закупівлі

матеріалів;

Перелік обставин для належного обґрунтування

Свідоме зменшення ціни, пов’язаного з виходом на новий ринок;

Застосування інноваційних та ефективних методів робіт із будівництва автомобільних

доріг, які забезпечують значну економію порівняно з конкурентами тощо;

Отримання учасником державної допомоги.



ТОВ "Епіцентр К" оскаржував незаконне відхилення його

ТП з підстав недостатнього обґрунтування аномально

низької ціни у закупівлі з єдиним аргументом:

відсутності законодавчих обмежень щодо способу

обґрунтування.

Рішення АМКУ № 14408-р/пк-пз від 24.07.2020р

«Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі

Уповноваженого органу, первинна вартість Пропозиції

Скаржника - 2 371 247,40 UAH, остаточна вартість

Пропозиції Скаржника - 2 371 247,40UAH.

Документація не містить окремих вимог до порядку

підтвердження обґрунтування аномально низької ціни.

Враховуючи наведене Пропозиція Скаржника була

неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище

підстави.»



В методичних рекомендаціях, 

як і у ЗУ «Про публічні 

закупівлі» відсутня вимога 

щодо будь-якого відсоткового 

співвідношення ціни 

аналогічного договору до 

очікуваної вартості закупівлі.

Без відсотків

Що полегшили Методичні рекомендації?

Серед переліку документів, 

які підтверджують

наявність техніки, відсутній

лист-підтвердження або

гарантійний лист від

власника техніки.

Менше документів

Лабораторію віднесено саме до 

кваліфікаційних критеріїв в 

контексті підтвердження

здійснення контролю якості. 

Зміни контролю якості



Дякую за увагу!

Будь-яка перешкода долається 
наполегливістю.

«
- Леонардо да Вінчі .»


