
ХОЧУ КУПИТИ
ІНТЕРАКТИВНУ
ПАНЕЛЬ, АЛЕ НЕ
ЗНАЮ ЯК!



ЩО РОБИТИ? 

1. промоніторити ринок
2. поспілкуватись з потенційними постачальниками (потестити обладнання)
3. створити тендерний комітет (або ж він уже є створений)
4. сформувати тендерну документацію
5. оголосити закупівлю
6. аукціон
7. перевірити документи переможця
8. підписати та опублікувати договір з переможцем
9. отримати обладнання! 



1. ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ІСНУЄ НА РИНКУ



• Підкажуть, яке обладнання є зараз актуальне
• Підкажуть, яке саме обладнання найкраще підійде для освіти
• Допоможуть сформувати технічну специфікацію

2. СПІЛКУЄМОСЬ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ



• ЗУ “Про публічні закупівлі” (далі – ЗУ)
• Наказ ДП “Зовнішторгвидав України” від 13.04.2016 №35 

КЕРУЄМОСЬ



• особи, призначені відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі
• положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника
• не менше п’яти осіб
• рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом
• протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні

Ст. 11 ЗУ

3. ШУКАЄМО, СТВОРЮЄМО ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ



• на підставі укладеного з замовником трудового договору (контракту) або 
розпорядчого рішення замовника 

• уповноважена особа повинна мати вищу освіту
• рішення уповноваженої особи оформлюється протоколом
• протокол підписується всіма уповноваженими особами

Ст.11 ЗУ

3. ВИЗНАЧАЄМО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ (ОСІБ)



• документація щодо умов проведення публічних закупівель
• розробляється та затверджується замовником
• оприлюднюється для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та 

авторизованих електронних майданчиках

4. ФОРМУЄМО ТЕНДЕРНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ



ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОВИННА МІСТИТИ:

1. один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників: 

• наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

• наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

• наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
(Ст. 16 ЗУ)

2. вимоги, встановлені Ст. 17 ЗУ 

3. інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію

Ст.22 ЗУ



ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОВИННА МІСТИТИ:

• детальний опис товарів, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні
характеристики; 

• вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі
у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі
показники; 

• посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та
термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, 
передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та
правилами. 

Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну
марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його
походження або виробника. 

У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а
специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". 



5. ОГОЛОШУЄМО ЗАКУПІВЛЮ



• Оцінка ТП

6. АУКЦІОН СТ.29 ЗУ



• Якщо, за результатами розгляду тендерних пропозицій, до оцінки допущено тендерні
пропозиції менше ніж двох учасників процедура закупівлі відміняється

ЗАКУПІВЛЯ ВІДМІНЯЄТЬСЯ



• Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність

вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, 
пропозиція якого, за результатом оцінки, визначена найбільш економічно вигідною

• Починаємо з ТП учасник з найнижчою ціною
• Розглядаємо 5 днів, можливість продовжити до 20 днів

Ст.28 ЗУ

7. ПЕРЕВІРЯЄМО ДОКУМЕНТИ ПЕРЕМОЖЦЯ



• Технічні характеристики запропонованого товару
• Підтвердження технічних характеристик сертифікатами
• Установчі документи учасника
• Довідки, надані учасником

НА ЩО ЗВЕРТАЄМО УВАГУ?



• Сертифікат відповідності
• Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

ЯКІ СЕРТИФІКАТИ ПОВИННО МАТИ ЯКІСНЕ ОБЛАДНАННЯ? БАЗОВІ 



• Сертифікати дослідження конструкції (у випадку наявноності 

радіочастотних модулів WiFi або Bluetooth)

• Документ, що підтверджує внесення до Реєстру радіоелектронних 
засобів (Реєстр РЕЗ та ВП)

ЯКІ СЕРТИФІКАТИ ПОВИННО МАТИ ЯКІСНЕ ОБЛАДНАННЯ? СПЕЦІАЛІЗОВАНІ



• Гриф на програмне забезпечення “Схвалено для використання у 
навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів”

• Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам

ЯКІ СЕРТИФІКАТИ ПОВИННО МАТИ ЯКІСНЕ ОБЛАДНАННЯ? ОСВІТНІ



1. учасник:
• не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям:
-наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
-наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
-наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

• не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося
замовником

Ст. 30 ЗУ

ЗАМОВНИК ВІДХИЛЯЄ ТЕНДЕРНУ ПРОПОЗИЦІЮ В РАЗІ ЯКЩО:



ЗАМОВНИК ВІДХИЛЯЄ ТЕНДЕРНУ ПРОПОЗИЦІЮ В РАЗІ ЯКЩО:

2. наявні підстави, зазначені у Ст. 17 і ч.7 Ст.28 ЗУ: Замовник має право звернутися
за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, 
підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції

3. тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації



• За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій за
формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на
веб-порталі Уповноваженого органу

• відповідно до Ст. 10 ЗУ

ПРОТОКОЛ РОЗГЛЯДУ



Розглядаємо 5 днів, можливість продовжити до 20 днів
Ст.28 ЗУ

7. ПЕРЕВІРЯЄМО ДОКУМЕНТИ НАСТУПНОГО УЧАСНИКА З НАЙНИЖЧОЮ ЦІНОЮ



• приймається замовником у день визначення переможця
• протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-

порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та 
надсилає його переможцю

РІШЕННЯ ПРО НАМІР УКЛАСТИ ДОГОВІР



• не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

• не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю

8. ПІДПИСУЄМО ТА ПУБЛІКУЄМО ДОГОВІР



9. ОТРИМУЄМО ОБЛАДНАННЯ


