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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист                                                        

Відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області              

від 17.02.2015 № 07-11/157 щодо застосування законодавства у сфері державних 

закупівель та повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон) 

встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Щодо питання 1 

Строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - встановлений 

замовником у документації конкурсних торгів або запиті цінових пропозицій строк, 

протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів 

або цінову пропозицію (пункт 25 частини першої статті 1 Закону). 

Частиною другою статті 22 Закону визначено, що документація  конкурсних 

торгів повинна містити строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів 

вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій 

конкурсних торгів. 

Водночас відповідно до частини першої статті 24 Закону замовник має право 

зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації 

конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 

У разі якщо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів вимагається 

замовником, в документації конкурсних торгів повинні бути зазначені умови його 
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надання, зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли 

забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається учаснику. У такому разі 

учасник під час подання пропозиції конкурсних торгів одночасно надає забезпечення 

пропозиції конкурсних торгів. 

Ураховуючи викладене строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

повинен дорівнювати строку дії пропозиції конкурсних торгів, але бути не менше ніж 

90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Щодо питання 2 

Частиною другою статті 23 Закону встановлено, що замовник має право з 

власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації 

конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних 

торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого 

дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було 

видано документацію конкурсних торгів. 

При цьому відповідно до вимог частини першої статті 10 Закону, замовник 

безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в 

порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю зокрема, зміни до 

документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до 

неї (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх 

внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних 

торгів або кваліфікаційних пропозицій. 

Рішення комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації 

конкурсних торгів і продовження строку подання та розкриття пропозицій 

конкурсних торгів оформляється протоколом засідання комітету з конкурсних торгів 

згідно з частиною п’ятою статті 11 Закону.  

Ураховуючи викладене, внесення змін до документації конкурсних торгів 

здійснюється замовником до розкриття пропозицій конкурсних торгів з урахуванням 

строку повідомлення учасників процедури закупівлі щодо прийнятого відповідного 

рішення, тобто протягом одного робочого дня.  

Разом з тим для обчислення перебігу строків необхідно керуватися Цивільним 

кодексом України, який закріплює загальні положення щодо правильного обчислення 

строків та визначення початку перебігу строку, а також Законом, в якому 
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визначаються строки, перебіг яких починається після настання певної події, з якою 

пов’язаний її початок. У такому разі перебіг строку починається з наступного дня 

після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний її початок, 

та вважається першим днем для вчинення певної дії, яка має юридичне значення.  

Таким чином, обчислення перебігу строку у зв’язку з внесенням змін до 

документації конкурсних торгів і продовження строку подання та розкриття 

пропозицій конкурсних торгів починається з наступного дня після прийняття такого 

рішення у відповідності до статті 253 Цивільного кодексу України. 

Щодо питання 3 

Документація конкурсних торгів – це документація, що розробляється та 

затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно 

подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) 

фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом 

авторського права та/або суміжних прав (пункт 5 частини першої статті 1 Закону). 

Частиною другою статті 22 Закону визначено перелік складових, який повинна 

містити документація конкурсних торгів. При цьому документація конкурсних торгів 

може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник 

вважає за необхідне до неї включити. 

Перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність 

іншим вимогам, визначається замовником самостійно, з урахуванням частини третьої 

статті 5 Закону та дотриманням принципів, закріплених у статті 3 Закону. 

Таким чином, замовник самостійно на підставі інформації та документів, 

наданих учасником у складі пропозиції конкурсних торгів, визначає відповідність 

учасника іншим вимогам, встановленим в документації конкурсних торгів. 

При цьому прийняття рішення замовником про відповідність іншим вимогам 

має базуватися не лише за наявності відповідних документів, а і виходячи зі змісту 

інформації, наданої учасниками процедури закупівлі.  

Водночас, ураховуючи мету Закону, якою є створення конкурентного 

середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, 

розвиток добросовісної конкуренції, замовнику під час проведення процедури 

закупівлі, у тому числі розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів, необхідно 

дотримуватись принципів здійснення державних закупівель, не призводячи своїми 
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діями до штучного та/або формального обмеження кола учасників для подальшого 

визначення переможця торгів. 
 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
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