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ПРАКТИКА ОСКАРЖЕНЬ

ДОДАТКИ ТА ДОДАТКОВІ УГОДИ В 
АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРАХ

Розглядаємо практику  визна-
чення в тендерній документації 
критерію щодо підтвердження 
виконання аналогічного договору 
та правомірність відхилення учас-
ників. Надаємо рекомендації щодо 
правильного визначення такого 
критерію для замовників та подан-
ня підтвердження – для учасників

Скорочення:

•  Закон України «Про публічні закупівлі» – Закон
•  Антимонопольний комітет України – АМКУ 
•  Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства 

у сфері публічних закупівель – Орган оскарження 
•  Тендерна документація – ТД
•  Тендерна пропозиція – ТП

Замовник згідно зі статтею 16 За-
кону визначає в ТД один або кіль-
ка кваліфікаційних критеріїв, а 

саме наявність: 
- обладнання та матеріально-тех-

нічної бази;
- працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знан-
ня та досвід;

- документально підтвердженого 
досвіду виконання аналогічного дого-
вору. 

У ТД замовник також зазначає пе-
релік тих документів, які слід подати 
учаснику для підтвердження інфор-
мації про відповідність його вказаним 
вище критеріям.Такі документи замов-
ник вимагає під час проведення пере-
говорів із учасником при застосуванні 
переговорної процедури. Зауважимо, 
Закон не має вичерпного переліку до-
кументів, що можуть вимагатись за-

ТЕТЯНА РУДЕНКО — консультант із 
питань публічних закупівель, 
координатор центру реагування на 
порушення у сфері медичних закупівель 
міста Києва та Київської області
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мовником на підтвердження того чи 
іншого кваліфікаційного критерію.

Якщо ж учасник не відповідає 
кваліфікаційним (кваліфікаційному) 
критеріям, то замовник зобов’язаний 
відхилити ТП. Такий обов’язок перед-
бачений законодавством.

Тож замовники з дотриманням 
вимог законодавства самостійно 
визначають перелік документів, які 
будуть підтверджувати відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям, 
зокрема й документально, вимоги до 
їхнього оформлення як за формою, так 
і за змістом.

Як правильно визначити критерій 
виконання аналогічного договору

Як було вже зазначено вище, під-
твердження досвіду виконання анало-
гічного договору є одним із критеріїв, 
які може замовник встановити в ТД.

Замовник Має право
Оскільки Закон не містить визна-

чення поняття аналогічний договір, 
замовник має право самостійно визна-
чати, який саме договір буде вважатися 
аналогічним, та в який спосіб вимагати 
документальне підтвердження досвіду 
його виконання.

Замовник також визначає, яким 
чином документальне підтвердження 
вказаному критерію буде відповідати 
його вимогам з урахуванням загальних 
принципів здійснення закупівель.

Замовник Не має права
Замовник має врахувати, що Закон 

не передбачає права замовника 
встановлювати граничний у кількіс-
ному/відсотковому співвідношенні по-
казник виконання аналогічних дого-
ворів, наявність/відсутність додатків і 
додаткових угод до таких договорів. А 
тільки наявність документально під-
твердженого досвіду їхнього виконан-
ня.



38 липень / 2018

Практичні рішення від провідних тендерних експертів

Практика показує, що при прове-
денні процедур закупівель замовники 
найчастіше не визначають у ТД, які 
саме договори вважаються аналогічни-
ми – за предметом закупівлі чи за кон-
кретним товаром, послугою в межах 
предмета закупівлі. І це іноді створює 
конфліктні ситуації. 

При цьому замовники вважають, що 
сама копія договору не є підтверджен-
ням його виконання, тому вимагають 
також копії актів виконаних робіт/на-
даних послуг, відгуки від попередніх 
замовників (клієнтів).

*** Копія договору – копія як самого тек-
сту з істотними та іншими умовами, так і 
копії всіх додатків, які є невід’ємною части-
ною договору, якщо про це зазначено в само-
му договорі.

Зазначимо, що відсутність додат-
ків до аналогічних договорів (які є 
невід’ємними частинами таких дого-
ворів) є підставою для відхилення ТП. 
Проаналізуємо таку практику Органу 
оскарження з огляду на те, які вимоги 
були в ТД та що натомість було надано 
учасниками.

Приклад № 1
Рішення Колегії АМКУ № 4635-р/пк-пз від 

16.05.2018 

Що вимагав замовник в ТД
Для підтвердження виконання ана-

логічного договору учасник повинен 
надати у своїй ТП копію договору та 
копію/ї документу/ів, що підтверджу-
ють факт виконання аналогічного до-
говору (наприклад,копія акту надання 
послуг).

Що надав учасник в ТП
ТП учасника містила мала довідку 

про досвід виконання аналогічних до-
говорів та копії зазначених у довідці 
договорів. Умови цих договорів перед-
бачали, що зміни та доповнення, до-
даткові угоди та додатки до договору є 
його невід’ємними частинами догово-
ру і мають юридичну силу у разі, якщо 
вони викладені у письмовій формі та 
підписані уповноваженими на те пред-
ставниками сторін.

Згідно із умовами договорів, додат-
ками до них є:

додаток № 1 – завдання на виконан-
ня робіт;

ПРАКТИКА ОСКАРЖЕНЬ
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додаток № 2 – протокол погоджен-
ня договірної ціни на виконання робіт;

додаток № 3 – календарний план 
виконання робіт;

додаток № 4 – кошторис на вико-
нання робіт. 

У складі ТД учасника були відсут-
ні додатки до договорів, зазначених у 
довідці, які є невід’ємними частинами 
цих договорів. Тому Орган оскарження 
прийшов до висновку, що така ТП не 
відповідає умовам ТД, і була відхилена 
правомірно.

Приклад № 2
Рішення Колегії АМКУ № 3900-р/пк-пз від 

24.04.2018

Що вимагав замовник в ТД
Для підтвердження наявності досві-

ду виконання аналогічного договору 
учасник надає:

- довідку в довільній формі про 
наявність у нього досвіду виконання 
аналогічного договору (договорів);

- копію такого договору (або копії 
кількох договорів) з додатками та до-

датковими угодами, що є його (їхніми) 
невід’ємними частинами, з переліку 
договорів, які зазначені у довідці;

- не менше однієї копії акту прий-
мання-передачі наданих послуг (акту 
виконаних робіт тощо) до кожного на-
даного договору.

Що надав учасник в ТП
У складі ТП учасник надав, зокрема, 

довідку про наявність досвіду виконан-
ня договорів, а також договір, згідно з 
яким найменування, асортимент, кіль-
кість і ціна послуг, що надаються згід-
но з цим договором, визначені у спец-
ифікації (Додаток 1 до договору), яка є 
його невід’ємною частиною. 

Проте у складі ТП учасника зазначе-
на специфікація була відсутня. Таким 
чином Орган оскарження виніс рішен-
ня про те, що ТП не відповідає умовам 
ТД, і мала бути відхилена замовником.
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Приклад № 3
Рішення Колегії АМКУ № 2559-р/пк-пз від 

21.03.2018

Що вимагав замовник в ТД
Учасник на підтвердження наяв-

ності досвіду виконання аналогічного 
договору у складі ТП має надати, зокре-
ма,заповнену довідку в наведеній фор-
мі, у якій має бути вказаний виконаний 
підприємством аналогічний договір 
від бюджетної організації за предме-
том закупівлі. Для підтвердження цієї 
інформації надати документальне під-
твердження досвіду виконання анало-
гічного договору, а саме: 

- копію (скан-копію оригіналу) 
виконання аналогічного договору, 
завірену підписом івідбитком печатки 
учасника;

- оригінал відгуку від організа-
ції-замовника про виконання зазначе-
ного договору.

Що надав учасник в ТП
У складі ТП учасник зокрема надав 

довідку про виконання аналогічних 
договорів і договір поставки, відповід-
но до якого до договору додається ще 
й Додаток 1 (специфікація), який є не-
від’ємною частиною договору. Проте у 
складі ТП учасника був відсутній Дода-
ток 1 (специфікація) до договору. Тому 
Орган оскарження виніс рішення про 
те, що ТП не відповідала умовам ТД 
в цій частині, а тому була правомірно 
відхилена замовником. 

Однак не вся практика АМКУ свід-
чить про одне й те ж. Існує й інша. Роз-
глянемо на прикладі ще кілька рішень 
Органу оскарження.

Приклад № 4
Рішення Колегії АМКУ №8849-р/пк-пз від 

14.12.2017

Що вимагав замовник в ТД
Учаснику для підтвердження від-

повідності кваліфікаційному критерію, 
а саме наявності документального під-
твердженого досвіду виконання ана-
логічного договору, слід надати під-
твердження, аналогічне за складністю 
вимогам Технічного завдання. Такими 
документами повинні бути відповід-
ний договір (витяг) та/або акти нада-
них послуг тощо).

Додатково може бути надана опи-
сова довідка учасника про реаліза-
цію проектів аналогічної складності із 
зазначенням замовників проектів.

Що надав учасник в ТП
У складі ТП надали довідку 

«Кваліфікаційні критерії», яка містить, 
зокрема, інформацію про те, що на під-
твердження відповідності кваліфіка-
ційному критерію надають копії від-
повідних договорів.

Також надали окремі сторінки до-
говору (перша сторінка, остання з 
підписами сторін), а також додатки 
до вказаного договору: номенклатура 
обладнання, план-графік розміщення 
замовлень, специфікації № 1-3, де вка-
зано найменування та кількість товару.

Орган оскарження, враховуючи, що 
ТД не містила окремих вимог щодо не-
обхідності надання аналогічного дого-
вору в повному обсязі, а також те, що 
не передбачено необхідність надан-
ня підтверджуючих документів щодо 
обов’язкового виконання кількох ана-
логічних договорів, виніс рішення, що 
учасник не порушив умови ТД у цій ча-
стині, у зв’язку з чим відсутні підстави 
для задоволення скарги в цій частині.

ПРАКТИКА ОСКАРЖЕНЬ

Отже, як бачимо, практика АМКУ свідчить, 
що додатки до договорів, що є невід’ємною 
його частиною, мають бути надані. Адже фак-
тично відсутність такого додатка до договору 
– дорівнює відсутності договору.
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Рекомендуємо
Враховуючи практику, пропонуємо 

учасникам користуватися правом от-
римання роз’яснень щодо ТД, зверта-
тись до замовника та з’ясовувати межі 
виконання вимоги надання докумен-
тального підтвердження досвіду вико-
нання аналогічного договору.

Пам’ятаємо основне рівняння про-
цедури закупівлі ТП=ТД.

Приклад № 5
Рішення Колегії АМКУ № 2945-р/пк-пз від 

30.03.2018

Що вимагав замовник в ТД
Відповідно до додатка1 ТД, учасник 

у складі ТП повинен надати, зокрема, 
лист (довідку) в довільній формі, за 
підписом керівника або уповноваже-
ної особи, завірену печаткою (за наяв-
ності), з інформацією про досвід вико-
нання аналогічних договорів за останні 
два роки, яка має містити інформацію 
щодо замовника (покупця) предмета 
закупівлі, обсяги та період поставки то-
вару. Як документальне підтверджен-
ня досвіду виконання аналогічного 
договору надати копії не менше трьох 
договорів на постачання товару, акти 
приймання-передачі природного газу, 

Щодо відсутності додаткових угод до анало-
гічних договорів зазначимо, що, як свідчить 
практика, така відсутність не є підставою для 
відхилення ТП. Разом із тим обов’язковим є 
аналіз вимог замовника.
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оригінал листа-відгуку контрагента 
тощо. Інформація може надаватися 
про договір, який виконується.

Що надав учасник в ТП
У складі ТП учасник надав, зокрема: 
- довідку про наявність документаль-

но підтвердженого досвіду виконання 
аналогічного договору, відповідно до 
якого товариство учасник має укладені 
договори із трьома замовниками;

- листи-відгуки до зазначених дого-
ворів;

- акт приймання-передачі до зазна-
чених договорів. 

Під час розгляду скарги в АМКУ 
скаржник акцентував увагу на тому, 
що, оскільки додатковими угодами 
сторони договору змінюють умови до-
говору, вони є його невід’ємною части-
ною, а тому повинні бути поданими у 
складі ТП. 

Щодо аргументації скаржника про 
ненадання учасником-переможцем 
торгів скан-копій додаткових угод 
до договорів постачання природного 
газу, як випливає з вимог ТД, замов-
ник зазначав, що не визначав це як 
безумовний обов’язок для потенцій-
них учасників, а відтак неподання та-
ких документів, на думку замовника, 
не може вважатися порушенням та не 
веде до відхилення ТП.

За висновком Органу оскарження, 
враховуючи наявність у складі пропо-
зиції учасника листів-відгуків та актів 
приймання-передачі до зазначених 
договорів, підстави для задоволення 
скарги в цій частині відсутні.

Отже, в цьому випадку ТД не пе-
редбачала подання у складі ТД анало-
гічного договору зі всіма додатковими 
угодами, але передбачала, окрім дого-
вору, надання листів-відгуків та актів 
приймання-передачі до договорів. Та-
ким чином відсутність додаткових угод 
не стала підставою для відхилення ТП.

Кількість аналогічних дого-
ворів 

Окремо звертаємо увагу на кількість 
аналогічних договорів, які може вима-
гати замовник і подає учасник.

Законодавство у сфері закупівель 
передбачає наявність документаль-
но підтвердженого досвіду виконання 
аналогічного договору.

Але є непоодинокі випадки, коли за-
мовники вимагають і більше – два, три. 
Таку вимогу замовника можна оскар-
жити, проте із обов’язковим обґрунту-
ванням. Або ж потрібно буде подавати 
в ТП таку кількість договорів, яку ви-
магає замовник.

Приклад № 6
Рішення Колегії АМКУ № 2457-р/пк-пз від 

19.03.2018

Що вимагав замовник в ТД
У процедурі закупівлі для докумен-

тального підтвердження наявності до-
свіду виконання аналогічного догово-
ру замовник вимагав скановані копії 
оригіналів договорів із додатками за 
останні три роки (не менше двох дого-
ворів). 

Що надав учасник в ТП
Переможець подав три договори, 

але в одному із поданих були відсутні 
додатки. Це стало приводом для оскар-
ження іншим учасником, який  звер-
нувся до Органу оскарження приводу 
через відсутність у переможця додатків 
до одного з наданих трьох аналогічних 
договорів.

Як було встановлено Органом оскар-
ження, ТП учасника містила два укла-
дені договори з відповідними додатка-
ми. А отже,учасник не порушив умов 
ТД у цій частині.

У ПРИКЛАДІ №7 розглянемо, які 
можуть бути наслідки визначення не-
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однозначних вимог у ТД, і як замовни-
ку слід бути відповідальнішим і уваж-
нішим при складанні своєї ТД.

Приклад № 7
Рішення Колегії АМКУ № 3058-р/пк-пз від 

03.04.2018

Що вимагав замовник в ТД
Замовник вимагав надати довідку з 

інформацією про підтвердження до-
свіду виконання аналогічного догово-
ру з додаванням або копії аналогічно-
го договору та/або копії листа відгуку 
про виконання аналогічного договору. 
Крім того, замовник передбачив, що у 
разі неможливості надання документів 
у складі ТП учасник подає письмове 
пояснення про підстави та/або причи-
ни їхньої відсутності.

Що надав учасник в ТП
У складі ТП учасника замість копій 

договорів містилась довідка-пояснен-
ня, відповідно до якої,враховуючи, що 
учасник почав займатись постачанням 
газу з кінця 2017 року, всі договори пе-
ребувають у стадії укладання, але учас-
ник гарантує надати договори замов-
нику при поставці. 

Скаржник (учасник, пропозицію 
якого було відхилено) зазначав, що не 
мав можливості надати документи з ін-
формацією про підтвердження досвіду 
виконання аналогічного договору із 
додаванням копії аналогічного дого-
вору та/або копії листа-відгуку про ви-
конання аналогічного договору, тому 
ним було надано письмове пояснення 
про причини неможливості подання 
зазначених документів.

У цій процедурі закупівлі ТП учас-
ника було відхилено у зв’язку з від-
сутністю документів про відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям 
(підтвердження досвіду виконання 
аналогічного договору).

За висновком Органу оскарження, 
учасник не порушив умови ТД у цій ча-
стині, тому його було відхилено непра-
вомірно.

Отже, неоднозначні формулювання 
у ТД можуть призвести до суперечли-
вих наслідків. Як бачимо, основними 
проблемами учасників щодо докумен-
тального підтвердження досвіду ви-
конання аналогічного договору, через 
які виникають відхилення їхніх ТП, є 
нечітке визначення замовниками в ТД 
вимог до:

-  обсягу подання документальної ін-
формації;

-  статусу додатків до договорів (не-
від’ємних частин договору);

- наявності документів щодо вико-
нання договору (акти виконаних робіт/
наданих послуг, відгуки);

- документів, що підтверджують ви-
конання одного/кількох аналогічних 
договорів.

Рекомендуємо
Для уникнення вказаних проблем 

замовник має чітко визначати перелік 
документів, що мають бути подані учас-
никами на підтвердження кваліфіка-
ційного критерію, а також їхні форму 
та зміст.

А учасникам рекомендуємо кори-
стуватись своїм правом на отримання 
роз’яснень щодо умов ТД і звертатись 
до замовника та з’ясовувати питання 
щодо документального підтвердження 
досвіду виконання аналогічного дого-
вору.


