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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ 01008 Тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71
Е-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

_______________ № _____________

На № ___________ від ___________

Адвокат
Дем’яненко Микола Володимирович
а/с № 116
м. Київ-73
04073
Щодо надання відповіді

Шановний Миколо Володимировичу!
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
розглянуло

адвокатське звернення Дем’яненко Миколи Володимировича від

27.12.2019 щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та
повідомляє.
Закон України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014
№ 1197-VII (далі – Закон № 1197) встановлював правові та економічні засади
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та
територіальної громади.
Пунктом 25 частини першої статті 1 Закону № 1197 було визначено, що 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.
Згідно з пунктом 10 частини другої статті 22 Закону № 1197 документація
конкурсних торгів повинна була містити, зокрема строк, протягом якого пропозиції
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конкурсних торгів вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
Поряд з цим, відповідно до частини четвертої статті 25 Закону № 1197
пропозиції конкурсних торгів залишалися дійсними протягом зазначеного в
документації конкурсних торгів строку. До закінчення цього строку замовник мав
право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
При цьому виходячи зі змісту частини третьої статті 31 Закону № 1197
замовник визначав найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з
тих, строк дії яких ще не минув.
Крім того, відповідно до частини п’ятої статті 25 Закону № 1197 учасник мав
право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до
закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних
торгів.
У свою чергу, згідно з частиною п’ятою статті 40 Закону № 1197 умови
договору про закупівлю не повинні були відрізнятися від змісту пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару)
переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не могли
змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному
обсязі, крім випадків, встановлених у цій статті Закону № 1197.
Разом з тим на офіційному веб-сайті Міністерства (www.me.gov.ua) у
підрозділі “Роз’яснення стосовно застосування законодавства у сфері державних
закупівель” розділу “Державні закупівлі (Архів)” підрубрики “Публічні закупівлі”
рубрики “Діяльність” розміщено лист від 07.04.2015 № 3302-05/11398-07 щодо зміни
істотних умов договору про закупівлю, який містить інформацію стосовно зміни
істотних умов договору про закупівлю відповідно до частини п’ятої статті 40 Закону
№ 1197 (додається).
Принагідно інформуємо, що однією з функцій Уповноваженого органу
відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII є
надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель
на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу, який розміщений за адресою:
www.me.gov.ua у рубриці “Публічні закупівлі”.
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Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права,
носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Додаток: на 7 арк.

З повагою
Перший заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

Меркушева Я.А. 596-67-31
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