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За посиланням https://prozorro.gov.ua/ Prozorro Публічні закупівлі 

https://prozorro.gov.ua/
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Частина перша статті 12 «Закупівля може здійснюватися шляхом

застосування однієї з таких процедур:

-відкриті торги;

-конкурентний діалог;

-переговорна процедура закупівлі»

Згідно статті 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник оприлюднює 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;

4. Оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у

частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються на

веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо

очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

-для товарів і послуг - 133 тисячам євро

-для робіт - 5150 тисячам євро



Міжнародні торги (відкриті торги)

ДП «АМПУ» буде застосовувати для оголошення закупівель міжнародну процедуру торгів, якщо

очікувана вартість закупівлі перевищує суму 5 млн. грн з ПДВ

Оприлюднення
оголошення про 

закупівлю / 
початок прийому

пропозицій

Закінчення 
прийому 

пропозицій 
Учасників

Визначення
учасників

аукціону за 
технічними
вимогами

Аукціон Визначення 
переможця

Укладання 
договору

Подача тендерної 
пропозиції
Не пізніше, ніж за 30 
календарних днів до 
дати розкриття 
тендерних пропозицій

Передкваліфікація
учасників (розгляд 
тендерних пропозицій)
Не більше ніж 20 
робочих днів (технічні 
характеристики, 
кваліфікаційні критерії)

Очікування аукціону
Не раніше ніж через 
5 календарних днів 
після попередньої 
кваліфікації

Перевірка документів 
переможця аукціону на 
відповідність вимогам 
тендерної документації 
(не повинен 
перевищувати 5 робочих 
днів з дня визначення 
переможця але може 
аргументовано 
продовжений до 20 
робочих днів)

Укладання договору
Не раніше ніж через 10 
календарних днів з дати 
визначення переможця, 
але не пізніше, ніж 20 
календарних днів з дати 
прийняття рішення про 
намір укласти договір
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Аукціон у системі Prozorro
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Ціна зазначається учасником в гривні (у тому числі для нерезидента), аукціон проводиться у 3 етапи 
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Інформація щодо відкритих торгів
у системі Прозорро 2016-2017 рр.

оголошено

процедур

очікувана

вартість, 

млн. грн

з ПДВ

укладено

договорів

фактична

вартість, 

млн. грн

з ПДВ

сума РПЗ, 

млн. грн

з ПДВ

фактично

укладено

договорів

від РПЗ

економія

2016 рік 1051 5 292 331 2 220 4 351 51,0% 18,94%

2017 рік 1080 3 123 338 1 505 5 300 28,4% 7,37%



5

ДП «АМПУ» з квітня 2016 року у системі Прозорро розміщено 82

міжнародні процедури на загальну суму понад 5,6 млрд. грн з ПДВ

Укладено 30 договорів на загальну суму понад 3,3 млрд. грн з ПДВ (тобто

кожна третя процедура закупівлі успішна), у т.ч.:

- днопоглиблення – 64 %

- інші роботи (будівництво) – 29 %

- ТМЦ – 5%

Економія за процедурами міжнародних торгів склала 585 млн. грн з ПДВ.

- 3 договори з нерезидентами України на загальну суму 1,75 млрд. грн без

ПДВ (економія 387 млн. грн без ПДВ).
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Принципи складання тендерної документації

Очікувана вартість закупівлі та оцінка за критерієм «ціна» (ціна повинна бути

визначена Учасником при заповненні відповідної електронної форми тендерної

пропозиції у грн. без ПДВ - рівні умови для резидентів та нерезидентів України).

Переклад тендерної документації та проекту договору про закупівлю на англійську

мову.

Спрощення вимог до документів, що підтверджують кваліфікаційні критерії.

Спрощення вимог до надання дозвільних документів – збереження часу для

потенційних учасників-нерезидентів (діють на кінцеву дату подання тендерної

пропозиції).

Проекти договорів на виконання робіт узгоджено з найкращими міжнародними

практиками, в яких застосовано принципи FIDIC (міжнародна федерація інженерів-

консультантів).

Пропозиція за результатами аукціону для нерезидентів перераховується

переможцем по курсу НБУ на дату проведення аукціону (ч. 2 ст.36).
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Забезпечення ТП -банківська гарантія

Забезпечення тендерної пропозиції надається у формі банківської гарантії у

вигляді електронного документа, скріпленого ЕЦП (електронним цифровим

підписом) банка-гаранта.

Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог постанови Правління

Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Положення про порядок

здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних

валютах».

Гарантія має містити усі обов’язкові реквізити, передбачені п. 3 Глави 2

Розділу ІІ Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями

в національній та іноземній валютах, затвердженого Постановою Правління

НБУ від 15.12.2004 № 639.

Банківська гарантія має бути безвідкличною та безумовною.

В гарантії обов’язково повинні бути зазначені початковий та кінцевий

термін її дії.
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Допомога при поданні тендерних пропозицій 
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Для поліпшення пошуку тендерів в електронній системі 
державних закупівель Prozorro, для потенційних 
постачальників, в т.ч. іноземних, необхідно зайти на 
головну сторінку сайту prozorro.gov.ua і під рядком 
пошуку натиснути на кнопку «Замовник»

в рядку пошуку вказати, наприклад, код ЄДРПОУ ДП 

«АМПУ» - 38727770

Також можна знайти тендери 
філій ДП «АМПУ», коди ЄДРПОУ 

яких наведені в таблиці

Назва філіала ДП «АМПУ» Код ЕДРПОУ

Белгород-Дністровський 38728376

Ізмаільский 38728402

Чорноморський 38728418

Ренійський 38728465

Бердянський 38728360

Маріупольський 38728439

Одеський 38728457

Южненський 38728549

Скадовський 38728486

«Дельта-лоцман» 38728507

«Октябрьск» 38728512

Херсонський 38728533

Миколаївський 38728444

Допомога при поданні тендерних пропозицій (2)



Корисні посилання до складання 

тендерних пропозицій Учасниками

15

1. Закон України «Про Публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-12.

3. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 №201, зареєстрованим в Міністерстві

юстиції України 21.09.2001 за № 833/6024.

4. Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668.


