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Критерії які використовуються при формуванні вимог до предмету закупівлі

відповідність державним будівельним нормам 
(ДБН)

відповідність технічним регламентам та іншим 
актам права

відповідність національним стандартам  ДСТУ 
що встановлюють технічні умови виробництва

Інше (СНІП, відомчі буд. норми, екологічна 
сертифікація, каталожні номери)



2%

11%

21%

53%

12%

1%

Вимоги, що використовували опитувані до предмету закупівлі

наявність відповідних 
документів/сертифікатів

наявність сертифікованої системи 
екологічного управління ISO 14001

наявність сертифікованої системи 
управління безпечністю харчових 
продуктів НАССР

наявність сертифікованої системи 
управління якістю ISO 9001

не використовуємо

сертифікат якості ДСТУ
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Етапи тендерів, на яких виникають проблеми у замовників

під час підготовки технічної 
специфікації/умов

під час визначення нецінових критеріїв та 
їх питомої ваги

під час визначення методу оцінки 
вартості життєвого циклу

під час проведення тендеру/процедур 
оскарження (АМКУ)

на етапі заключення договорів

на етапі постачання

у разі невідповідності предмету закупівлі 
встановленим вимогам

на етапі звіту

на етапі прийняття товару та виконаних 
робіт/наданих послуг
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зазначте відносно яких категорій
15000000-8 продукти харчування та супутня продукція

15500000-3 молочні продукти

19520000-7 пластмасові вироби

30000000-9 офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та 
приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення 
(офісна техніка з пластику)

34000000-7 транспортне обладнання та допоміжне приладдя до 
нього

39000000-2 меблі (у тому числі офісні меблі), меблево -
декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального 
обладнання) та засоби для чищення)

39134000-0 комп’ютерні меблі

39160000-1 шкільні меблі

44000000-0 конструкції та конструкційні матеріали, допоміжна 
будівельна продукція (крім електроапаратури);

44221000-5 конструкції та їх частини (вікна, двері та супутні вироби 
- металопластикові вікна та двері)

4500000-7 будівельні роботи і поточний ремонт;

45233100-0 будівництво шосе, доріг

45233142-6 ремонт доріг

50000000-5 послуги з ремонту і технічного обслуговування;

55510000-8 послуги їдальнь

90510000-5 утилізація сміття та поводження зі сміттям - послуги з 
вивезення, утилізації або видалення дерев’яних відходів, тирси 
деревинної;
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Найбільш ефективні інструменти, що можуть сприяти підвищенню рівня 
застосування багатокритеріального підходу під час проведення публічних 

закупівель

методика застосування багатокритеріального підходу відбору під 
час здійснення публічних закупівель

типові критерії відбору (технічні умови чи специфікації) для 
товарів послуг чи робіт різних категорій встановлені

доступні на ресурсі Infobox ProZorro (мають рекомендаційний 
характер)

наказом Мінекономрозвитку (має рекомендаційний характер)

постановою Кабінету Міністрів України
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інструменти, що можуть сприяти підвищенню рівня застосування 
багатоеритеріального підходу

демонстраційні проекти: успішно проведені закупівлі із 
застосуванням рекомендованих критеріїв відбору та вибору 
(обзори та публікації)

рекомендовані нецінові критерії у разі якщо вони встановлені

рекомендовані методи оцінювання вартості життєвого циклу 
товару

професійне навчання та підвищення кваліфікації закупівельників 
щодо застосування багатокритеріального підходу відбору

вимога до підтвердження професійної кваліфікації закупівельника 
яка буде відображена у програмі тестування
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Критерії застосовані при формуванні вимог до предмету закупівлі

відповідність  енергетичному класу (для енергозалежної продукції)

показник споживання води

показник вмісту переробленого матеріалу/відходу

дотримання надавачем послуг чи виконавцем робіт вимог 
природоохоронного законодавства

предмет закупівлі має бути екологічним/мати сертифікат 
екологічного маркування

предмет закупівлі має бути органічним/мати сертифікат 
відповідності органічним стандартам

Інше


