ЗАКОН УКРАЇНИ
Про публічні закупівлі
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1078-VIII від 12.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.407
№ 1356-VIII від 12.05.2016, ВВР, 2016, № 24, ст.488}

ВИТЯГ
(повний текст - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19 )
[…]
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
[…]
3) веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал
Уповноваженого органу) - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять
модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель
та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення
електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування
сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою
мережі Інтернет.
[…]
28) тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення
переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної
процедури закупівлі);
[…]
Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується:
до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг)
дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що
вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1
мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.
Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що
встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися
принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть
використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару
(товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.
У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи
закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень
та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники
обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель
відповідно до статті 10 цього Закону.
[…]
Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю
1. Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики
оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим
органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію - не пізніше ніж
за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі,
встановлені у частині четвертій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;
зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) - протягом одного
дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;

оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за
рамковими угодами) - не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової угоди;
протокол розгляду тендерних пропозицій - протягом одного дня з дня його затвердження;
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - протягом одного дня з дня
прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника - протягом одного дня з дня
прийняття рішення про відхилення;
договір про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення;
повідомлення про внесення змін до договору - протягом трьох днів з дня внесення змін;
звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору,
виконання договору або його розірвання;
звіт про укладені договори - протягом одного дня з дня укладення договору.
Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або
уповноважена особа (особи).
[…]
Стаття 12. Процедури закупівлі
1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:
відкриті торги;
конкурентний діалог;
переговорна процедура закупівлі.
[…]
Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів
2. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право
подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше
двох пропозицій.
[…]
Стаття 31. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
1. Замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з
питань публічних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі,
повідомлення про намір укласти договір, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за
рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за
рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в
тендерній документації.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
[…]
Стаття 35. Умови застосування переговорної процедури закупівлі
2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:
[…]
2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи;
[…]
4) якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості
учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги

до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній
документації;
[…]
3. За результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) замовник приймає
рішення про намір укласти договір. Повідомлення про намір укласти договір обов’язково
безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного дня після
прийняття рішення та повинно містити:
найменування та місцезнаходження замовника;
найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або
вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким
проведено переговори;
ціну пропозиції;
обґрунтування застосування переговорної процедури.
Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі
застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої
цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її
передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого
постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку,
поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції
радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та
послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення
на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі.
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