
 
Учасники Форуму: 

представники профільних міністерств та центральних 

органів виконавчої влади, представники обладміністрацій 

та мерів міст, профільні громадські організації, наукові 

установи, а також представники дорожнього бізнесу 

(дорожньо-будівельні компанії, виробники матеріалів та 

техніки)  

Всього - 174 учасники, з них 106 приватних компаній, 

48 представників замовників та 20 представників 

центральних органів влади та ОДА. 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

 

За результатами широкого обговорення проблем та перспектив здійснення 

закупівель учасниками Всеукраїнського форуму «Публічні та комерційні 

закупівлі в дорожній галузі» сформовано наступні пропозиції щодо 

вдосконалення публічних закупівель. 

 

  

Запровадження в Україні системи електронних закупівель з прийняттям 

Закону України «Про публічні закупівлі» без сумніву значно покращило 

ситуацію в даній сфері, закупівлі стали більш конкурентними, прозорими, 

зменшився рівень корупції. Разом з тим, коли йдеться про закупівлю дорожніх 

робіт, які мають певну специфіку та особливості, є очевидними певні недоліки 

чинного закону, які негативно відображаються на конкуренції. Тому, до Закону 

України «Про публічні закупівлі» мають бути внесенні зміни, якими необхідно: 

  

1. Передбачити в законі можливість центральних органів виконавчої 

влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику у 

відповідних сферах (у випадку автомобільних доріг – Міністерство 

інфраструктури України), за узгодженням з Уповноваженим органом – 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та органом оскарження 

– Антимонопольним Комітетом України розробляти та затверджувати примірну 

тендерну документацію на закупівлі у відповідних сферах. 

Примірна тендерна документація повинна розроблятися з урахуванням предмету 

закупівлі (будівництво, реконструкція, ремонт чи експлуатаційне утримання) та 

категорії дороги на якій будуть виконуватися роботи, та має містити 

уніфіковані  положення для замовників дорожніх робіт, зокрема: 



- вимоги до учасників торгів, щодо наявності обладнання та матеріально-

технічної бази, наявності працівників відповідної кваліфікації, та вимоги щодо 

досвіду виконання аналогічних договорів; 

- вимоги щодо забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання 

договору про закупівлю; 

- перелік критеріїв та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням 

питомої ваги критеріїв; 

- правила залучення субпідрядників. 

2. Вдосконалити процедуру оскарження, задля недопущення зловживань 

недобросовісними учасниками, зокрема, збільшити розмір плати за подання 

скарги до органу оскарження, скоротити строки оскарження та строки розгляду 

скарг. 

3. Передбачити можливість зміни ціни при закупівлі робіт, оскільки у 

вартості дорожніх робіт висока питома вага вартості матеріалів (до 80%), що 

також ставить їх вартість в залежність від зміни ринкових умов. 

4. Встановити кваліфікаційний критерій фінансової спроможності 

учасника торгів, у випадку закупівлі робіт. Встановлення такого критерію 

унеможливить участь в торгах недобросовісних компаній – "одноденок", які 

часто зривають терміни виконання робіт, виконують їх неякісно та ліквідуються, 

після завершення контракту, уникаючи гарантійних зобов’язань. 

5. Передбачити можливість учаснику торгів вносити виправлення до 

поданої тендерної пропозиції, через внесення до закону зобов’язання замовника 

надавати учаснику термін для усунення виявлених помилок та/або неточностей, 

однак лише в тих документах, які не впливають на зміст та чинність тендерної 

пропозиції. 

6. Обмежити можливість демпінгування, через встановлення для учасника 

який надає ціну значно нижчу за початкову (орієнтовно нижчу більш ніж на 50%) 

обов'язкового надання детального обґрунтування такої ціни та відповідні 

розрахунки.  
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