
Як заповнювати Кваліфікаційні критерії згідно вимог 
ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі» на 

майданчику «Держзакупівлі.онлайн»



Електронізований функціонал Кваліфікаційних критеріїв відповідно до ст.17 Закону України
«Про публічні закупівлі»  реалізовано для таких видів закупівель:

- Відкриті торги
- Відкриті торги з публікацією англійською мовою
- Конкурентний діалог 1-ий етап та 2-ий етап
- Конкурентний діалог з публікацією англійською мовою 1-ий етап та 2-ий етап
- Відкриті торги для закупівлі енергосервісу (esco)
- Укладання рамкової угоди.

У разі розміщення підстав згідно з ст. 17 в електронних полях системи, така інформація не 
потребує додаткового дублювання у завантажених файлах тендерної документації. 
Тендерний комітет/Уповноважена особа мають в своєму рішенні зазначити, що інформація
по ст. 17 оприлюднена в електронних полях. Або, наприклад, вписати в Положення про 
Тендерний комітет/Уповноважену особу, що вимоги по ст.17 зазначаються в електронних
полях системи.



Заповніть всі поля в розділі ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ЗАКУПІВЛІ, де вже зафіксована 
інформація із плану, а саме: Тип процедури, Очікувана варт іст ь, Опис предмет а 
закупівлі  т а Ідент иф ікат ор плану. Оберіть Метод закупівлі, та заповніть поле «Розмір 
мінімального кроку пониження ціни» , що визначається в діапазоні від 0.5 до 3% від 
очікуваної вартості закупівлі.
Якщо потрібно зазначте суму Електронної гарантії.



Далі, заповніть розділ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ. 
Окремо заповніть розділи: Специфікація закупівлі, Умови оплати Договору, 
завантажте необхідні документи в розділ Тендерна документація.

Тут знаходиться електронна форма КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ згідно ст.17



В КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЯХ 
окремо 
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ (СТАТТЯ 17 ЗУ)
та
МОВА (МОВИ), ЯКОЮ (ЯКИМИ) ПОВИННІ ГОТУВАТИСЯ ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ – в 
цьому пункті реалізовано за замовчуванням - мова для подання пропозицій
«Українська».



В формі ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ (СТ. 17 ЗУ)
знаходиться перелік підстав по ст. 17. Сімнадцять підстав обрані за замовчуванням, 
видаляти чи додавати їх не можна. 
Одна підстава опційна, це означає, що її можна вибрати поставивши галочку або не обирати. 
Це залежить від умов проведення закупівлі.



По опційній підставі необхідно одразу визначитись, якщо закупівля перевищує 20 мільонів
грн. (у тому числі за лотом) потрібно обов’язково обрати цю підставу, поставити галочку.

Зверніть увагу!! Після публікації Оголошення про закупівлю можливості відредагувати –
додати/видалити опційну підставу, НЕ БУДЕ. 



Відповідно до обраного Типу процедури закупівлі заповніть розділ ДАТИ ТА СТРОКИ де 
вкажіть кінцевий строк подання пропозицій. 

Обов’язково вкажіть ідентифікатор плану, та натисніть ОПУБЛІКУВАТИ.



Після того як закупівля Опублікована, з’явиться повідомлення ЗМІНИ ЗБЕРЕЖЕНО , 
ТЕНДЕР ОПУБЛІКОВАНО. 

Якщо потрібно у Кваліфікаційні критерії завантажити , наприклад зразок Документу 
або форму Заяви, який Постачальник повинен подати в  пропозиції,  натисніть
РЕДАГУВАТИ.



В обраній/обраних підставі/підставах можна вказати спосіб підтвердження Документ або
Заява ( але це не є обовязковою вимогою згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»). Для цього
натисніть «Додати спосіб підтвердження». Далі, оберіть спосіб підтвердження «Документ» 
або «Заява». Якщо, згідно умов проведення закупівлі, по визначеним вами підставам , 
додатково від учасника нічого не вимагається, натискати «Додати спосіб підтвердження» -
НЕ ПОТРІБНО . 
В формі подачі пропозиції учасник підтвердить підставу , поставивши галочку.



Якщо, обрано спосіб Заява. 
В додатковому полі зазначте (впишіть) , яку заяву необхідно подати, що в ній має бути, 
тощо.  Або пропишіть «Заява у довільній формі» (селфдекларація). 
Вимагайте цей спосіб підтвердження в разі, якщо вам необхідна якась специфічна
інформація. 
Тоді у Постачальника в формі подання пропозиції , у відповідному критерії, буде додаткове
поле для заповнення такої інформації.



Якщо, обрано спосіб Документ (у випадку, коли потрібна довідка з підписом
Постачальника) - завантажте зразок такого документу. Для цього натисніть «Додати
спосіб підтвердження». Далі, оберіть спосіб підтвердження «Документ» та у полі нижче
впишіть коментар. Наприклад - Завантажити документ по зразку. 
Далі, долучіть необхідний документ із списку раніше завантажених документів у розділ
Тендерна документація.
Учасник, на підтвердження вашої вимоги повинен завантажити документ, мається на 
увазі не оригінал довідки з МВС, а  довідка від Постачальника, наприклад, на фірмовому
бланку, який підтверджує відсутність тієї чи іншої підстави. 



Після заповнення всіх вимог по Кваліфікаційним критеріям , натисніть ЗБЕРЕГТИ. 
З’явиться повідомлення про збереження змін. 
Далі натисніть НАКЛАСТИ  КЕП/ЕЦП  НА УМОВИ ОГОЛОШЕННЯ.



В браузері відкриється нова вкладка з сервісом Накладення кваліфікованого 
електронного підпису. Як підписати, в залежності від Типу ключа, можна 
ознайомитись з інструкціями за посиланням 
https://news.dzo.com.ua/category/instrukcziyi/pidkategoriya-instrukczij-3/


