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Цей документ опубліковано під керівництвом Генерального секретаря ОЕСР. Погляди та аргументи,
викладені в цьому документі, у жодному разі не можуть вважатися такими, що відображають офіційну
позицію країн-членів Європейського Союзу або ОЕСР, або ж позицію країн-бенефіціарів, що беруть
участь у програмі SIGMA.
Цей документ та будь-які карти, що містяться в ньому, не порушують статус або суверенність будьяких територій, демаркацію міжнародних кордонів будь-яких територій, міст або місцевостей.

Вступ
Публікація трьох нових директив в сфері закупівель: наприкінці березня 2014
року після проведення масштабних трирічних переговорів в Офіційному віснику
Європейського Союзу (Офіційний вісник ЄС)1 було опубліковано три нові
директиви щодо сфери закупівель. Дві директиви, які стосуються закупівель, що
здійснюються державними замовниками та організаціями-замовниками в сфері
комунального господарства, заміняють собою директиви ЄС в сфері закупівель
від 2004 року. Третя директива створює новий регламентований режим укладання
концесійних договорів. Тексти нових директив можна завантажити за наступним
посиланням: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
Період впровадження: країни-члени ЄС мають закріпити нові директиви в сфері
закупівель у своєму національному законодавстві до 18 квітня 2016 року. Цей
загальний строк було подовжено у деяких випадках, пов’язаних із впровадженням
заходів у сфері електронних закупівель.
У цій аналітичній записці про сферу закупівель викладено суттєві зміни,
внесені у директиви 2014 року про закупівлі у державному секторі та сфері
комунального господарства. Ця аналітична записка не має на меті представити
вичерпний аналіз усіх змін. Окрема аналітична записка (№ 30) щодо закупівель
присвячена Директиві 2014/23/ЄС про укладання договорів концесії.
Використані терміни та підхід. Для посилання на директиви застосовуються
наступні терміни:
«Директива 2014 року про державні 2014/24/ЄС
закупівлі"
«Директива 2014 року про закупівлі у 2014/25/ЄС
сфері комунального господарства»

}

разом – «директиви
2014 року»

}

разом – «директиви
2004 року»

«Директива 2004 року про державні 2004/18/ЄС
закупівлі"
«Директива 2004 року про закупівлі у
2004/17/ЄС
сфері комунального господарства»

Викладені в цій аналітичній записці зміни висвітлені у порядку, в якому вони
представлені у Директиві 2014 року про державні закупівлі. У відповідних місцях
також надаються посилання на аналогічні положення Директиви 2014 року про
закупівлі у сфері комунального господарства.
Підстави для перегляду директив 2004 року
Державні закупівлі є одним із ринкових інструментів, що мають застосовуватися
для впровадження стратегії «Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і
всеосяжного зростання»2, яка покликана:

1
2



поліпшити умови впровадження інновацій у бізнесі



заохотити більш широке застосування екологічних закупівель
Опубліковано в Офіційному віснику ЄС 28 березня 2018 р., том 57 L94.
Див.: Європейська комісія (3 березня 2010 р.), “Повідомлення Європейської комісії – ЄВРОПА
2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання”.
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забезпечити найефективніше використання державних коштів



підтримувати відкритість ринків закупівель у масштабах усього ЄС.

Ці завдання відображені у змінах, внесених до директив 2014 року, які мають на
меті забезпечити прозорість, підвищити гнучкість та заохотити участь малого та
середнього бізнесу в сфері державних закупівель. Додаткові положення окремо
розглядають питання екології. Чітко визначається, що електронні закупівлі є
ключовим фактором підвищення ефективності та забезпечення прозорості, тому
все більшого значення набуває здійснення процесів закупівель із використанням
електронних засобів.
Директиви 2014 року також включають та доповнюють принципи закупівель,
розроблені в практиці Суду Європейського Союзу (СЄС), які не передбачалися
текстом директив 2004 року. Прикладом є статті, що стосуються внутрішніх
операцій3 та змін у контрактах4. У тих випадках, в яких рішення СЄС спричиняє
виникнення розбіжностей або невизначеності, директиви 2014 року забезпечують
більшу гнучкість, ніж СЄС. Наприклад, нове положення статті 68 Директиви про
державні закупівлі в деяких випадках дозволяє використання критеріїв, що
стосуються персоналу, як критеріїв присудження контракту. Див. коментар до
статті 68 нижче.
Директиви 2014 року тісніше пов’язані одна з одною, ніж директиви 2004 року.
Крім того, Директива про державні закупівлі 2014 року є більш гнучкою.
Структура та зміст директив 2014 року
Обидві директиви 2014 року мають однакову структуру:
•

Вступна частина

•

Зміст

•

Розділи зі статтями, поділені на глави, які, в свою чергу, діляться на секції.

•

Додатки.

Вступна частина не містить діючих положень директив. Вона надає контекст та
роз’яснює положення, викладені в статтях директив. Вступна частина є корисним
джерелом інформації та сприяє тлумаченню статей.
У додатках міститься допоміжна інформація та вимоги, на які посилаються у
статтях, наприклад, щодо змісту контрактних повідомлень.
Обов’язкові та необовязкові положення директив 2014 року
Більшість статей носять обов’язковий характер, і країни-члени зобов’язані їх
впроваджувати.
Деякі статті є необовязковими, що означає, що країна-член може вибирати,
впроваджувати такі статті чи ні. У цій аналітичній записці в сфері закупівель
положення таких статей називатимуться «необовязковими ».

3

4

Ключові справи - C-107/98 Компанія «Текал» та C-480/06 Комісія проти Німеччини. Див. також
SIGMA (2014), Деякі постанови Суду Європейського Союзу щодо державних закупівель,
розділ 4.
Ключова справа – C-454/06 Агентство pressetext Nachrichtenagentur. Див. також розділ 9
публікації SIGMA щодо Суду Європейського Союзу (виноска 3 вище).
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Посилання на корисну веб-сторінку
Веб-сторінка Європейської Комісії з директивами 2014 року та довідковими
матеріалами:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_prop
osals/index_en.htm
Розділ I – Сефра застосування, визначення та основні принципи
Стаття 1. Предмет та сфера застсоування
Стаття 1 Директиви 2014 року про державні закупівлі містить нові положення,
відсутні в директивах 2004 року, що пояснюють поняття державних закупівель.
Стаття зазначає, що директива застосовується до всіх закупівель, які
здійснюються державними замовниками, незалежно від того, чи мають такі
закупівлі суспільне призначення.
Пункт 5 Вступної частини чітко зазначає, що Директива 2014 року про державні
закупівлі не зобов’язує країни-члени укладати контракти на субпідрядні або
аутсорсингові послуги, які вони бажають надавати самі. Директива визначає
норми, яких країнам-членам необхідно дотримуватися, якщо вони дійсно бажають
укласти контракт на субпідрядні або аутсорсингові послуги. Пункт (4) статті 1
підкреслює, що країни-члени мають свободу прийняття рішень щодо
забезпечення виконання суспільних завдань і послуг в загальноекономічних
інтересах та щодо організації своєї системи соціального забезпечення.
Сфера комунального господарства
У тексті статті 1 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства містяться дуже схожі положення, що пояснюють поняття
державних закупівель.
Відсутність положень, що регулюють нафтогазопошукові роботи:
нафтогазопошукова діяльність, яка регулювалася положеннями Директиви 2004
року про закупівлі у сфері комунального господарства, більше не передбачена у
положеннях аналогічної Директиви 2014 року. Пункт 24 Вступної частини
пояснює, що виключення цього виду діяльності є доречним, оскільки він постійно
зазнає достатнього конкурентного тиску.
Стаття 4. Організації-замовники та визначення спеціальних і ексклюзивних
прав: Директива 2014 року про закупівлі у сфері комунального господарства
застосовується до «організацій-замовників», якими можуть бути (і) державні
замовники, (іі) державні підприємства, або (ііі) юридичні особи, що здійснюють
певний вид діяльності та діють на основі «спеціальних або ексклюзивних прав».
Визначення «спеціальних або ексклюзивних прав» було змінено та роз’яснено з
метою усунути певну неточність визначення у Директиві 2004 року про державні
закупівлі. Нова Директива передбачає наявність чіткого зв'язку із впливом від
надання такого спеціального або ексклюзивного права, що «суттєво впливає на
здатність інших суб'єктів господарювання здійснювати таку діяльність».
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Стаття 10. Винятки
Текст Директиви 2014 року про державні закупівлі передбачає нові спеціальні
винятки для контрактів на надання послуг. Нижче наведено нові категорії
контрактів, на які не поширюється дія Директиви 2014 року5:
•

Юридичні послуги, у тому числі певні форми юридичного представництва
та консультування, послуги засвідчення та підтвердження справжності
документів, що надаються нотаріусами, послуги довірчого управління та
опікунство, а також юридичні послуги, пов’язані з виконанням службових
повноважень.

•

Позики: фінансові послуги, які передбачалися у тексті Директиви 2004 року
про державні закупівлі, було змінено та розділено у новій Директиві 2014
року на фінансові послуги та позики.

•

Послуги з цивільної оборони, захисту цивільного населення та захисту від
небезпек, що надаються некомерційними організаціями або об’єднаннями,
за винятком послуг із транспортування пацієнтів автомобілями швидкої
допомоги;

•

Послуги громадського пасажирського залізничного транспорту або
метрополітену – державні закупівлі та надання цих послуг регулюються
окремим режимом ЄС6.

•

Послуги з проведення політичної кампанії, передбачені кодами єдиного
закупівельного словника (ЄЗС).

Винятки до державних контрактів щодо надання певних послуг з проведення
науково-дослідних робіт визначаються у статті 14.
Сфера комунального господарства: стаття 21 Директиви 2014 року про
закупівлі у сфері комунального господарства передбачає аналогічні нові
винятки, що стосуються юридичних послуг, позик, послуг з цивільної оборони
та захисту від небезпек, послуг громадського пасажирського залізничного
транспорту або метрополітену. Однак стаття 21 не включає жодних
посилань на послуги з проведення політичної кампанії. Винятки до державних
контрактів щодо надання певних послуг з проведення науково-дослідних робіт
визначаються у статті 32.
Стаття 12. Державні контракти між установами державного сектора
Стаття 12 встановлює та пояснює практику Суду ЄС щодо внутрішніх закупівель.
Вона визначає обставини, за яких укладання контракту вважатиметься
рівноцінним внутрішнім закупівлям і, таким чином, не підлягатиме дії Директиви
2014 року про державні закупівлі. Стаття 12 поширюється на наступні випадки:


5

6
7

Контракти укладаються державними замовниками з окремими юридичними
особами, що знаходяться в їхній власності: на такі випадки поширюється
дія пунктів (2) та (3) статті 12, які встановлюють та пояснюють випадки, що
виникають із постанови у справі компанії «Текал»7.

Див. ст. 10 для отримання повної інформації про контракти, на які не поширюється дія
Директиви 2014 року.
Регламент (ЄС) №1370/2007.
Див. виноску 3.
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Контракти між державними замовниками: дія п. (4) статті 12 поширюється
на цей випадок, встановлюючи та пояснюючи випадки, що виникають із
постанови у справі Комісія проти Німеччини (справа «Гамбург»)8.

Ця стаття має доволі комплексний характер. У кожному випадку, щоб підпадати
під дію статті 12, закупівлі мають відповідати низці детальних вимог.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 28 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства. Стаття 28 застосовується виключно до організаційзамовників, які підпадають під визначення державних замовників.
На додачу до статей 29 та 30 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері
комунального господарства положення статті 28 передбачають укладання
контрактів із дочірніми та спільними підприємствами. Статті 29 та 30
застосовуються до всіх організацій-замовників, і дуже схожі положення вже
викладалися в тексті Директиви 2004 року про закупівлі у сфері
комунального господарства.
Стаття 22. Комунікація
Особливу увагу в Директиві 2014 року про державні закупівлі приділяють
комунікації за допомогою електронних засобів зв'язку. Від початку припускається,
що вся комунікація та обмін інформацією здійснюються за допомогою
електронних засобів зв'язку. Мінімальні строки у тендерних процесах
вираховуються, як правило, виходячи з того, що застосовуються електронні
засоби зв'язку.
Стаття 22 передбачає, що інструменти та засоби, які застосовуються для
електронної комунікації, мають носити недискримінаційний характер, бути
загальнодоступними і сумісними з продуктами інформаційно-комунікаційних
технологій загального користування. Якщо державні замовники потребують
використання інструментів та засобів, які не є загальнодоступними, вони мають
запропонувати відповідні альтернативні засоби доступу.
У певних випадках, коли електронна комунікація є необов’язковою у процесі
подання конкурсних пропозицій, можуть застосовуватися поштові послуги або інші
неелектронні засоби. Такими випадками можуть, наприклад, бути ситуації, коли
спеціалізований характер закупівель передбачає, що інструменти, засоби або
файлові формати, які мають використовуватися при здійсненні закупівель, не є
загальнодоступними або ж не підтримуються, або коли необхідно
використовувати вузькоспеціалізоване офісне обладнання. Інші положення
регулюють обробку закритої комерційної інформації.
Державні замовники мають забезпечувати збереження цілісності даних та
конфіденційності конкурсних пропозицій та заявок на участь впродовж всього
процесу комунікації, обміну та зберігання інформації. У Додатку IV встановлено
мінімальні вимоги щодо інструментів та засобів, які застосовуються для
електронного отримання тендерних пропозицій. Ці вимоги головним чином
стосуються питань прозорості та цілісності даних.
Необовязкові положення: країни-члени мають можливість приймати електронні
цифрові підписи. У підпункті (с) п. 6 статті 22 наведено детальні положення щодо
використання електронних цифрових підписів.
8

Див. виноску 3.
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Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 40 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.

Розділ II – Правила щодо державних контрактів
Стаття 26. Вибір процедур
Директивою 2014 року про державні закупівлі передбачено п’ять конкурентних і
одну неконкурсну процедуру.
1. Відкрита процедура
2. Обмежена прроцедура
3. Конкурентна процедура з переговорами
4. Конкурентний діалог
5. Інноваційне партнерство.
Конкурентну процедуру з переговорами було суттєво змінено. Процедура
інноваційного партнерства є новою.
Неконкурентною процедурою є переговорна процедура без попереднього
оприлюднення.
Нижче наведено коментарі щодо цих процедур.
Вибір відкритої або обмеженої процедури: відкрита процедура та обмежена
процедура
й досі є основними процедурами, що можуть вільно
використовуватися державними замовниками без необхідності виконувати певні
умови .
Умови використання конкурентної процедури з переговорами: Умови, які
державні замовники мали виконувати для застосування переговорної процедури з
попереднім опублікуванням контрактного повідомлення або ж конкурентного
діалогу, у директивах 2004 року відрізнялися.
За текстом директив 2014 року умови для конкурентної процедури з
переговорами та процедури конкурентного діалогу є однаковими. Ці умови було
змінено й додано нові. Умови застосовуються до контрактів на роботи, поставки
товарів та послуги.
Відповідно до директив 2014 року виконання умов стало легшим, аніж за
директивами 2004 року. Пункт 42 Вступної частини пояснює, що державним
замовникам необхідно мати додаткову гнучкість щодо обрання процедури
закупівлі, яка передбачає переговори. Пункт 42 пояснює далі, що ця гнучкість
також, ймовірно, збільшить транскордонну торгівлю.
Отже, умовами застосування конкурентної процедури з переговорами є:


Потреби замовника не можуть
загальнодоступних рішень.



Роботи, поставки або послуги включають проектні або інноваційні рішення.

задовольнятися
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Контракт не може укладатися без попередніх переговорів через певні
обставини, пов’язані з характером, складністю або юридичною та
фінансовою структурою, або ж через властиві їм ризики.



Технічні специфікації не можуть встановлюватися з достатньою точністю із
посиланням на визначені стандарти або технічні специфікації.



Лише невідповідні вимогам або неприйнятні тендерні пропозиції були
отримані в результаті відкритої або обмеженої процедури. Наведено
приклади невідповідних або неприйнятних пропозицій.

Сфера комунального господарства
Директива 2014 року про закупівлі у сфері комунального господарства
також передбачає п’ять конкурсних процедур. Процедури ті ж самі, що й в
Директиві 2014 року про державні закупівлі, за винятком третьої
процедури, яка у Директиві 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства досі має назву «переговорна процедура з попереднім
оголошенням », як і в Директиві 2004 року про закупівлі у сфері
комунального господарства. Способи, в які можуть використовуватися
деякі з процедур, є більш гнучкими, аніж це передбачено Директивою 2014
року про державні закупівлі, що також спостерігалося й в обох директивах
2004 року.
Стаття 44. Організації-замовники можуть вільно використовувати
відкриту, обмежену процедури або ж переговорну процедуру з попереднім
оголошенням. Такі самі можливості передбачалися й Директивою 2004 року
про закупівлі у сфері комунального господарства.
Країни-члени
мають
також
забезпечувати
вільне
застосування
організаціями-замовниками
процедури
конкурентного
діалогу
або
інноваційного партнерства. Жодних умов щодо використання цих
конкурсних процедур, що передбачають переговори, не застосовується.
Отже, організації-замовники можуть вільно обирати будь-яку з п’яти
процедур. Інноваційне партнерство, ймовірно, може використовуватися
лише при здійсненні закупівель інноваційної продукції, послуг або робіт.
Проведення конкурентнихпроцедур – статті 27-31
Директива 2014 року про державні закупівлі має дещо інший підхід порівняно з
Директивою 2004 року про державні закупівлі при встановленні положень, що
регулюють проведення конкурентних процедур. У директиві 2014 року стаття, що
стосується певної процедури, містить посилання на мінімальний встановлений
законом крайній строк для такої процедури. Це положення означає, що
дотримуватися вимог до певної процедури значно легше, аніж за Директивою
2004 року, в якій положення щодо встановлених строків для різних процедур
поєднувалися у зазначених статтях.
Сфера комунального господарства: той самий підхід застосовується у
статтях 45-49 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
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Стаття 27. Відкрита процедура
Основною зміною у проведенні відкритої процедури є впровадження коротшого
встановленого законом строку для отримання конкурсних пропозицій, який зараз
складає 35 днів від дня надсилання контрактного повідомлення до офісу
Офіційного вісника ЄС. Мінімальний строк може бути зменшено до 30 днів при
електронному поданні конкурсних пропозицій. За текстом Директиви 2004 року
мінімальний строк складав 52 дні.
Якщо державні замовники публікують попереднє інформаційне повідомлення
(ПІП), мінімальний строк може бути скорочено до 15 днів, проте лише за умови,
якщо попереднє інформаційне повідомлення включає всю необхідну інформацію і
якщо його було надіслано для публікації у період від 35 днів до 12 місяців до дати
відправлення контрактного повідомлення. Мінімальний строк за текстом
Директиви 2004 року в таких випадках складав 22 дні.
Блок-схема:
відкрита
процедура
інформаційного повідомлення (ПІП)

Відправлення ПІП до офісу
Офіційного вісника ЄС

з

публікацією

попереднього

Відправлення ПІП у період
від 35 днів до 12 місяців до
дати надсилання
контрактного
повідомлення до офісу
Офіційного вісника ЄС

Відправлення контрактного
повідомлення до офісу
Офіційного вісника ЄС

Кінцевий строк для
отримання пропозицій

15 днів

Терміновість: у терміновому випадку 35-денний строк для подання конкурсних
пропозицій може бути скорочений щонайменше до 15 днів від дня відправлення
контрактного повідомлення.
Сфера комунального господарства
Стаття 45 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства містить аналогічні положення, зі скороченням мінімального
строку на отримання конкурсних пропозицій до 35 днів. Далі мінімальний
строк може бути скорочений до 15 днів, якщо застосовується періодичне
індикативне повідомлення. Див. нижче коментар стосовно періодичного
індикативного повідомлення.
Строк може бути скорочено до 15 днів, якщо періодичне індикативне
повідомлення містить всю необхідну інформацію і якщо його було надіслано
для публікації в період від 35 днів до 12 місяців до дати відправлення
контрактного повідомлення.
Застосовуються ті ж самі положення щодо терміновості, зазначені в тексті
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Директиви 2014 року про державні закупівлі.
Коментар: періодичне індикативне повідомлення передбачалося у
Директиві 2004 року про закупівлі у сфері комунального господарства як
альтернативна та більш гнучка форма оголошення, аніж контрактне
повідомлення. За текстом Директиви 2004 року про закупівлі у сфері
комунального господарства замовникам дозволялося публікувати періодичне
індикативне повідомлення в Офіційному віснику ЄС на початку бюджетного
року. Періодичне індикативне повідомлення охоплювало всі закупівлі,
заплановані замовником на наступний бюджетний рік. Періодичне
індикативне повідомлення було єдиною формою оголошення, передбаченою
Офіційним вісником ЄС. Інші подальші оголошення або контрактні
повідомлення (оголошення торгів) для закупівель, що визначалися у
періодичному індикативному повідомленні, не передбачалися. Застосування
періодичного індикативного повідомлення передбачено й Директивою 2014
року про закупівлі у сфері комунального господарства.
До Директиви 2014 року про державні закупівлі було внесено зміни і включено
аналогічне факультативне положення, що дозволяє застосовувати
попереднє інформаційне повідомлення (ПІП) як оголошення торгів стосовно
закупівель на період до 12 місяців. Це факультативне положення може
застосовуватися лише до певних типів замовників. Див. нижче коментар
«Попереднє інформаційне повідомлення як оголошення торгів» у статті 48.
Стаття 28. Обмежена процедура
Головна зміна у здійсненні обмеженої процедури
коротших мінімальних строків, передбачених законом.

полягає у впровадженні

Обмежена процедура без попереднього інформаційного повідомлення:
мінімальний строк для отримання заявок на участь та подання учасниками
інформації на етапі відбору тепер складає 30 днів від дня відправлення
контрактного повідомлення до офісу Офіційного вісника ЄС.
Мінімальний строк для отримання конкурсних пропозицій тепер складає 30 днів
від дня направлення запрошення до торгів. Мінімальний строк може бути
скорочено до 25 днів у випадку електронного подання заявок. У Директиві 2004
року про державні закупівлі мінімальний період для отримання конкурсних
пропозицій складав 40 днів.
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Блок-схема: обмежена процедура інформаційного повідомлення (ПІП)

Відправлення
контрактного
повідомлення до офісу
Офіційного вісника ЄС

30 днів

Кінцевий строк для
заявки на участь та
подання інформації на
етапі відбору

Кінцевий строк для
отримання пропозицій

30 днів (25 днів при
електронному поданні
пропозицій)

Розсилання запрошень
на торги

Обмежена процедура
з публікацією стандартного попереднього
інформаційного повідомлення: у тих випадках, коли державні замовники
публікують стандартне попереднє інформаційне повідомлення (ПІП), мінімальний
строк на отримання конкурсних пропозицій може бути скорочено до 10 днів. Строк
може скорочуватися, лише якщо попереднє інформаційне повідомлення включає
всю необхідну інформацію і було відправлено на публікацію у період від 35 днів
до 12 місяців від дня надсилання контрактного повідомлення.
Блок-схема: обмежена процедура
з публікацією
попереднього інформаційного повідомлення (ПІП).

стандартного

Відправлення ПІП в період
від 35 днів до 12 місяців до
дати надсилання
контрактного повідомлення
до офісу Офіційного вісника
ЄС

Відправлення
контрактного
повідомлення до офісу
Офіційного вісника ЄС

Розсилання
запрошень на торги

Кінцевий строк для
заявки на участь та
подання інформації на
етапі відбору

30 днів

10 днів

Кінцевий строк для
отримання пропозицій

Відправлення ПІП до
офісу Офіційного
вісника ЄС
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Необовязкові положення стосовно оголошення та мінімальних строків
Країни-члени можуть прийняти два необовязкових
оголошення торгів та мінімальних строків.

положення

стосовно



Попереднє інформаційне повідомлення як оголошення торгів: більш
детальна інформація стосовно цього положення знаходиться у коментарі в
статті 48.



Узгодження коротших строків для отримання конкурсних пропозицій
при здійсненні обмеженої процедури [п. 4, стаття 28] та конкурентної
процедури з переговорами [п. 1, стаття 29]: субцентральні державні
замовники можуть встановлювати строк для отримання конкурсних
пропозицій за взаємною домовленістю між усіма відібраними кандидатами.
За відсутності домовленості мінімальний строк для отримання конкурсних
пропозицій складає 10 днів. Субцентральними державними замовниками є
державні замовники, які не є центральними органами влади, визначеними
у Додатку 1. Див. наступний коментар щодо центральних органів влади.

Коментар: центральними органами влади, що визначені у Додатку 1, є
державні замовники, зазначені в Угоді СОТ про державні закупівлі (УДЗ). Деякі з
необовязкових положень Директиви 2014 року про державні закупівлі не
застосовуються до центральних органів влади, оскільки такі положення не
відповідають умовам УДЗ. Відмінність між державними замовниками, на яких
розповсюджується дія УДЗ, та державними замовниками, на яких така дія не
розповсюджується, також відображена у вартісних межах для контрактів на
послуги та поставки. Більш низька вартісна межа застосовується до контрактів на
послуги та поставки, які укладаються центральними органами влади, ніж до
контрактів, що укладаються іншими державними замовниками, на яких не
розповсюджується дія УДЗ.
Сфера комунального господарства
Строки при використанні обмеженої процедури : за текстом Директиви
2004 року про закупівлі у сфері комунального господарства організаціїзамовники мали можливість домовлятися з суб’єктами господарювання про
строки для подання заявок на участь, відповідно до загальних правил та
мінімальних строків. Також організації-замовники могли домовлятися щодо
коротших строків для отримання пропозицій. В статті 46 Директиви 2014
року про закупівлі у сфері комунального господарства цей підхід зберігається
з наступним скороченням мінімальних строків:


заявки на участь: як правило, 30 днів, але не менше 15 днів;



отримання конкурсних пропозицій: за взаємною домовленістю або, за
відсутності домовленості, 10 днів.

Необовязкове положення, що застосовується до субцентральних органів
влади у Директиві 2014 року про державні закупівлі, не міститься у
Директиві 2014 року про закупівлі у сфері комунального господарства..
Стаття 29. Конкурентна процедура з переговорами
«Переговорну процедуру закупівлі з попередньою публікацією контрактного
повідомлення» у статті 30 Директиви 2004 року про державні закупівлі було
замінено «конкурентною процедурою з переговорами» у Директиві 2014 року. Так
само як і попередня процедура, конкурентна процедура з переговорами є
двоетапною процедурою, що розпочинається з оголошення торгів. Проте
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конкурентна процедура з переговорами має більш жорсткий
регулювання. Зокрема, певними положеннями передбачено наступне:

характер



мінімальний строк для отримання заявок на участь складає 30 днів;



мінімальний строк для отримання початкових конкурсних пропозицій
складає 30 днів або ж 25 днів при електронному поданні пропозицій;



питання термінових процедур;



необовязкові
положення
щодо
застосування
попереднього
інформаційного повідомлення (ПІП) як засобу оголошення конкурсних
торгів та стосовно узгодження строків для повернення пропозицій;



зміст конкурсної документації, у тому числі зобов’язання визначити
мінімальні вимоги, яких мають дотримуватися всі учасники торгів, та спосіб
представлення такої інформації;



переговори, дозволені з метою поліпшення змісту початкових та наступних
пропозицій, за умови, що мінімальні вимоги не можуть бути предметом
переговорів, та відповідно до зобов’язання забезпечувати рівне ставлення
до всіх учасників торгів;



положення про прозорість щодо інформування учасників про будь-які зміни
у технічних специфікаціях або іншій конкурсній документації;



послідовне здійснення процесу та можливість зменшення кількості
пропозицій під час процесу, застосовуючи опубліковані критерії укладання
контракту;



проведення переговорів після отримання остаточних пропозицій не
дозволяється;



можливість укладання контракту без проведення переговорів, якщо таке
укладання було зазначено в оголошенні.

Сфера комунального господарства
Стаття 47 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства встановлює правила, які застосовуються до «переговорної
процедури з попереднім оголошенням торгів».
У порівнянні з Директивою 2014 року про державні закупівлі, правила у
Директиві 2014 року про закупівлі у сфері комунального господарства є
більш гнучкими, що також спостерігалося і в директивах 2004 року.
Мінімальні строки за Директивою 2014 року про закупівлі у сфері
комунального господарства є коротшими, ніж строки, зазначені в
Директиві 2004 року. Строк для отримання заявок на участь зазвичай
складає 30 днів, проте у будь-якому випадку не менше 15 днів.
Строк для отримання пропозицій може встановлюватися за взаємною
домовленістю. Якщо домовленість відсутня, такий строк складатиме 10
днів.
Проведення переговорів після отримання остаточних пропозицій не
забороняється.
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Стаття 30. Конкурентний діалог
Положення, що стосуються проведення конкурентного діалогу, було змінено,
зокрема, стосовно (і) міри, до якої дозволяється роз’яснювати остаточні конкурсні
пропозиції; та (іі) характеру переговорів, дозволених для проведення з учасником,
якого визнали таким, що подав найкращу конкурсну пропозицію.
Остаточні конкурсні пропозиції, що подаються після завершення діалогу, можуть
бути «уточнені, визначені або оптимізовані на прохання замовника». Таке
формулювання передбачає більш суттєві зміни, аніж Директива 2004 року про
державні закупівлі, за якою конкурсні пропозиції дозволялося «уточнювати,
визначати або поліпшувати».
Проведення переговорів після подання остаточних пропозицій прямо дозволено
по відношенню до учасників, яких визнали такими, що подали найкращу конкурсну
пропозицію. Ці переговори «можуть проводитися для підтвердження фінансових
зобов’язань або інших умов, що містяться в пропозиції, шляхом доопрацювання
умов контракту». Такі переговори не повинні істотно змінювати суттєві аспекти
пропозиції або ж створювати ризик порушення правил конкуренції чи виникнення
дискримінації.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення передбачені
статтею 48 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства, проте з меншими мінімальними строками.
Стаття 31. Інноваційне партнерство
Інноваційне партнерство є новим поняттям та новою процедурою. Метою
інноваційних партнерств є довготривале співробітництво, що створює умови як
для розвитку, так і для подальшої закупівлі нових та інноваційних продуктів,
послуг та робіт. Інноваційне партнерство поєднує в одному процесі (і) визначення
одного або більше інноваційних партнерів; (іі) паралельну інноваційнодослідницьку діяльність за наявності більш ніж одного інноваційного партнера; (ііі)
зменшення кількості партнерів під час процесу, коли на початку кількість
партнерів складає більше одного; та (іv) можливість для замовника здійснювати
закупівлю інноваційних товарів, послуг або робіт, розроблених в результаті
інноваційного партнерства. В Директиві 2014 року про державні закупівлі
визначення поняття «інновація» має невичерпний характер.
Інноваційне партнерство оголошується в Офіційному віснику ЄС за допомогою
контрактного повідомлення. Мінімальний встановлений законом 30-денний строк
передбачено для отримання заявок на участь. Потім замовник, що здійснює
проведення процедури інноваційного партнерства, матиме певну кількість
варіантів для виконання процесу закупівель та підготовки поточних заходів із
інноваційного партнерства. Такі варіанти визначаються у статті 31.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення передбачені
статтею 49 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства, проте з меншим мінімальним строком, що складає 15 днів.

Стаття 32. Використання
опублікування

переговорної
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Підстави, що обґрунтовують використання переговорної процедури без
попереднього опублікування контрактного повідомлення, зазнали змін. У
нижченаведеній таблиці надається порівняння таких підстав у Директивах 2004 та
2014 років про державні закупівлі.
Сфера комунального господарства: в таблиці також наведені посилання на
відповідні положення в Директивах 2004 та 2014 років про закупівлі у сфері
комунального господарства.
Підстави для використання переговорної процедури без попереднього
опублікування
Директива 2004 року про
державні закупівлі
Стаття 31
Директива 2004 року про закупівлі
у сфері комунального
господарства
Стаття 40

Директива 2014 року про
державні закупівлі
Стаття 32
із зазначенням основних
відмінностей
Директива 2014 року про закупівлі
у сфері комунального
господарства
Стаття 50

пп. (а) п. (1) ст. 31 - відсутність ➡ пп. (a) п. (2) ст. 32
пропозиції
або
відповідної
пропозиції,
або
відповідної
• тепер стаття роз’яснює , коли
заявки
пропозиція або заявка
на
• контракти на роботи, товари або
участь
вважається
послуги
неприйнятною
відкрита та обмежена
процедури
Директива 2004 року про закупівлі
Директива 2014 року про закупівлі
у
сфері
комунального
у
сфері
комунального
господарства пп. (а) п. (3) ст. 40
господарства пп. (а) ст. 50
пп. (b) п. (1) ст. 31 - технічні ➡ пп. (b) п. (2) ст. 32 – змінено
причини
або
мистецькі
структуру
міркування
або
підстави,
• «мистецькі»
міркування
пов’язані з захистом виключних
розширено
прав
• нові підстави, за яких «відсутня
• контракти на роботи, товари або
конкуренція з технічних причин»
послуги
• нові умови: за відсутності
конкуренції
або
якщо
це
необхідно, підстави діють лише
коли
немає
розумної
альтернативи або заміни, і
відсутність конкуренції не є
результатом
штучного
звуження параметрів закупівель
Директива 2014 року про закупівлі
Директива 2004 року про закупівлі
у
сфері
комунального
у
сфері
комунального
господарства пп. (с) ст. 50
господарства пп. (с) п. (3) ст. 40
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пп. (с) п. (1) ст. 31 нагальна ➡ пп. (с) п. (2) ст. 32
потреба в силу непередбачених
обставин
• контракти на роботи, товари або
послуги
Директива 2004 року про закупівлі
у
сфері
комунального
господарства пп. (d) п. (3) ст. 40

Директива 2014 року про закупівлі
у
сфері
комунального
господарства пп. (d) ст. 50

пп. (а) п. (2) ст. 31 науково- ➡ пп. (а) п. (3) ст. 32
дослідні,
експериментальні
роботи, навчальна діяльність або
діяльність із розробки
• контракти на товари
Директива 2004 року про закупівлі
Директива 2014 року про закупівлі
у
сфері
комунального
у
сфері
комунального
господарства пп. (b) п. (3) ст. 40
господарства пп. (b) ст. 50
пп. (b) п. (2) ст. 31 додаткові ➡ пп. (b) п. (3) ст. 32
поставки,
призначені
для
часткової
заміни
або
для
розширення
• контракти на товари
Директива 2004 року про закупівлі
Директива 2014 року про закупівлі
у
сфері
комунального
у
сфері
комунального
господарства пп. (e) п. (3) ст. 40
господарства пп. (e) ст. 50
пп. (с) п. (2) ст. 31 товарно- ➡ пп. (с) п. (3) ст. 32
сировинна біржа
• контракти на товари
Директива 2004 року про закупівлі
у
сфері
комунального
господарства пп. (h) п. (3) ст. 40
пп. (d) п. (2) ст. 31 вигідні умови
• контракти на товари
Директива 2004 року про закупівлі
у
сфері
комунального
господарства пп. (k) п. (3), ст. 40
п. (3) ст. 31 конкурс проектів
• контракти на товари
Директива 2004 року про закупівлі
у
сфері
комунального
господарства пп. (l) п. (3) ст. 40

Директива 2014 року про закупівлі
у
сфері
комунального
господарства пп. (g) ст.50
➡ пп. (d) п. (3) ст. 32

Директива 2014 року про закупівлі
у
сфері
комунального
господарства пп. (i) ст. 50
➡ п. (4) ст. 32
Директива 2014 року про закупівлі
у
сфері
комунального
господарства пп. (j) ст. 50

пп. (а) п. (40) ст. 31 додаткові, ➡ Перенесено до пп. (b) п. (1) ст. 72
непередбачені
вимоги,
за
«Зміна контрактів упродовж строку
наявності технічних труднощів
їхньої дії» та змінено
• контракти на роботи та послуги
Директива 2004 року про закупівлі
Див. коментар нижче до статті
у
сфері
комунального
72. Перенесено до пп. (b) п. (1) Ст.
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господарства пп.(f) п. (3) ст. 40

89

пп. (b) п. (4) ст. 31 повторення ➡ п. (5) ст. 32
подібних вимог
• контракти на роботи та послуги
змінено для роз’яснення вимоги до
первинного
проекту
щодо
зазначення можливих додаткових
Директива 2004 року про закупівлі
вимог
у
сфері
комунального
Директива 2014 року про закупівлі
господарства пп. (g) п. (3) ст. 40
у
сфері
комунального
господарства пп. (f) ст. 50
Директива 2004 року про закупівлі ➡ Директива 2014 року про закупівлі
у
сфері
комунального
у
сфері
комунального
господарства пп. (j) п. (3) Ст. 40
господарства пп. (h) ст. 50
закупівлі на особливо вигідних
умовах
Примітка: ці підстави відсутні в
Директиві 2004 року про державні
закупівлі.

Примітка: ці підстави відсутні в
Директиві 2014 року про державні
закупівлі.

Стаття 33. Рамкові угоди
Положення щодо рамкових угод було посилено для забезпечення кращої
прозорості, зокрема стосовно (і) визначення сторони замовника в рамковій угоді;
та (2) підстави, на якій приймаються рішення стосовно способу, в який
укладаються контракти відповідно до рамкових угод.
Сфера комунального господарства: стаття 51 також містить вимоги
щодо прозорості та передбачає, що строк рамкових угод зазвичай не
повинен перевищувати вісім років. За текстом Директиви 2004 року про
закупівлі у сфері комунального господарства максимальні строки не
встановлювалися.
Стаття 37. Централізована
закупівельні організації

закупівельна

діяльність

і

централізовані

Директива 2014 року про державні закупівлі містить більш широкі положення
щодо централізованих закупівель у порівнянні з Директивою 2004 року. Директива
2014 року визначає два терміни: «централізована закупівельна діяльність» та
«централізовані
закупівельні
організації».
Визначення
централізованої
закупівельної діяльності в Директиві 2014 року базується на визначенні
централізованої закупівельної організації , що міститься в Директиві 2004 року.
Визначення допоміжних видів закупівельної діяльності є цілком новим.
Необовязкові
замовниками:

положення: країни-члени можуть передбачати придбання

•

товарів та/або послуг у централізованої закупівельної організації, таким
чином надаючи централізованим закупівельним організаціям можливість
здійснювати оптово-складські операції та продаж замовникам напряму;

•

робіт, товарів та послуг, застосовуючи контракти, динамічні системи
закупівель або рамкові угоди, що укладаються або встановлюються
централізованою закупівельною організацією.
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Необовязкові положення: країни-члени можуть також передбачати, що деякі
закупівлі повинні здійснюватись із застосуванням одного чи декількох
централізованих закупівельних організацій
.
Пункт (2) ст. 37 Директиви 2014 року про державні закупівлі засвідчує, що
замовник виконав свої зобов'язання, якщо він:


придбає товари або послуги у централізованої закупівельної організації;



застосовує динамічні системи закупівель та рамкові угоди, встановлені
централізованю закупівельною організацією.

Проте, відповідно до Директиви 2014 року про державні закупівлі, замовник несе
відповідальність за виконання зобов'язань щодо тих частин процедури або
операцій, які він здійснює сам. Замовник несе відповідальність, якщо він:
 укладає контракт за динамічною системою закупівель;


проводить конкурентний відбір за рамковою угодою;



визначає, з яким суб’єктом господарювання буде укладено контракт за
рамковою угодою, якщо конкурентний відбір не проводиться.

Стаття надає особливого значення електронним закупівлям. Новими вимогами
передбачено, що всі процедури закупівель, проведені централізованими
закупівельними організаціями, мають виконуватися з використанням електронних
засобів зв'язку [п. (3) ст. 37].
Нові положення визначають «допоміжні види закупівельної діяльності», тобто
заходи, що сприяють здійсненню закупівельної діяльності, як-от забезпечення
технічної інфраструктури, надання консультацій щодо проведення або
планування державних закупівель, а також підготовка закупівельних процесів та
управління ними. Для виконання такої діяльності замовники можуть укладати
контракти з централізованю закупівельною організацієюбез застосування
процедур, передбачених Директивою 2014 року про державні закупівлі.
Сфера комунального господарства: аналогічні положення передбачені
статтею 55 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 38. Нерегулярні спільні закупівлі
Стаття 38 передбачає, що два або більше замовників можуть погодитися спільно
проводити певні конкретні закупівлі шляхом встановлення солідарної
відповідальності між замовниками, що спільно здійснюють проведення
процедури, або ж індивідуальної відповідальності різних замовників.

Сфера комунального господарства: аналогічні положення передбачені
статтею 56 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 40. Попередні ринкові консультації
Стаття 40 Директиви 2014 року про державні закупівлі впроваджує нові
положення, які прямо дозволяють використовувати попередні ринкові
консультації. Замовники можуть проводити ринкові консультації «з метою
підготовки закупівель та інформування суб’єктів господарювання щодо їхніх
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планів закупівель та вимог». Це нове положення суттєво доповнює технічний
діалог, на який посилається восьма декларативна частина Директиви 2004 року
про державні закупівлі. В статті 40 наведено приклад звернення за консультацією
або отримання її від незалежних експертів, органів або учасників ринку. Цей
процес не повинен призводити до порушення правил конкуренції або принципів
недискримінації та прозорості.

Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 58 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 41. Попереднє залучення кандидатів або учасників торгів
Стаття 41 впроваджує нові положення, що відображають практику Суду ЄС9.
Замовники повинні вжити належних заходів для забезпечення того, щоб
кандидати або учасники торгів, які брали участь у наданні консультацій замовнику
або у підготовці процедури закупівлі, не порушували правила конкуренції. Стаття
41 наводить приклади заходів, які замовник може вживати у цьому відношенні.
Замовники можуть виключати кандидатів або учасників торгів, тільки якщо такі
кандидати або учасники брали участь в підготовці процедури закупівлі та коли
немає жодних інших шляхів забезпечення принципу рівного ставлення. Якщо
замовник дійсно вирішить виключити таких кандидатів або учасників торгів, він
має надати їм можливість довести, що їхня участь у підготовці процедури
закупівлі не могла порушити правила конкуренції.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 59 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 42. Технічні специфікації
Головні зміни в положеннях, що стосуються технічних специфікацій, полягають у
наданні більшої уваги соціальним та екологічним міркуванням, а також розвитку
практики Суду ЄС з цього питання10.
На початку статті 42 засвідчується, що в технічних специфікаціях встановлюються
характеристики, необхідні для виконання робіт, надання послуг або здійснення
поставок. Далі мова йде про те, що ці характеристики можуть також відноситися
до:
•

конкретного процесу чи способу виробництва або надання необхідних
робіт, поставок чи послуг;

•

конкретного процесу стосовно іншої стадії життєвого циклу робіт, поставок
чи послуг.

Це положення застосовується, навіть якщо такі фактори не є частиною
матеріальної сутності робіт, поставок або послуг, за умови, що ці фактори
відповідають предмету контракту та пов’язані з ним.

9

10

Зокрема, постанова Суду ЄС щодо об’єднаних справ C-21/03 та C-34/03 – Fabricom SA проти
Бельгії.
Зокрема, постанова Суду ЄС у справі C-368/10 Комісія проти Нідерландів щодо застосування
справедливої торгівлі та природоохоронних вимог і маркувань.
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Дане положення може, наприклад, дозволити специфікацію із зазначенням
екологічно безпечних засобів виробництва або утилізації товарів, або ж
передбачати відповідність процесу виробництва принципам справедливої
торгівлі. Оскільки діє принцип еквівалентності, замовники повинні приймати
товари, які належним чином відповідають вимогам.
Якщо предмет закупівель призначений для використання фізичними особами,
технічні специфікації повинні враховувати критерії доступності. Цей принцип
застосовується як щодо населення, так і до персоналу замовника. Принцип не
застосовується лише у належним чином обґрунтованих випадках.
Технічні специфікації можуть також відноситися до певних маркувань. Див.
коментар до статті 43 нижче.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 60 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 43. Маркування
Нові положення щодо використання маркувань відображені у змінах, що
стосуються технічних специфікацій, про які згадувалося у статті 42. Замовник
може вимагати певного маркування або його частини як доказ, що роботи, товари
або послуги відповідають певним екологічним, соціальним або іншим
характеристикам. Вимога певного маркування може включатися до технічних
специфікацій, критеріїв укладання контракту або умов виконання контракту.
Замовник може зазначати необхідність використання певного маркування лише за
умови дотримання певного ряду умов, визначених у підпунктах (а)-(е) п. 1 ст. 43.
Оскільки діє принцип еквівалентності, замовники мають приймати еквівалентне
маркування та інші відповідні засоби доведення.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 61 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 46. Лоти
Положення щодо лотів було розширено з метою заохотити замовників поділяти
контракти на лоти і таким чином збільшувати участь малого та середнього
бізнесу. Вважається, що контракти розподілятимуться на лоти, а за
необовязковим положенням країни-члени можуть зробити використання лотів
обов’язковим. Замовники мають зазначати у закупівельній документації або у
контрактному звіті основні причини для рішення не поділяти контракт на лоти. Інші
положення дозволяють замовникам обмежувати кількість лотів, на які претендент
може подавати пропозиції, та поєднувати укладання контракту більш ніж на один
лот. Інше необовязкове положення дозволяє замовникам обмежувати кількість
лотів, контракт на які учасник може отримати.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 65 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства. Основна відмінність полягає в тому, що в положеннях статті
відсутні вимоги щодо зазначення замовниками у закупівельних документах
або контрактному звіті основних причин рішення не поділяти контракт на
лоти.
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Стаття 48. Попередні інформаційне повідомлення (ПІП)
Необовязкові положення – попереднє інформаційне повідомлення (ПІП) як
засіб оголошення торгів: стаття 48 Директиви 2014 року про державні закупівлі
містить факультативне положення, що впроваджує нову форму попереднього
інформаційного повідомлення (ПІП): «попереднє інформаційне повідомлення як
засіб оголошення торгів».
Попереднє інформаційне повідомлення як засіб оголошення торгів може
застосовуватися:


«субцентральними»
державними
замовниками
щодо
повністю
регульованих контрактів, тобто контрактів, на які поширюється дія
Директиви 2014 року про державні закупівлі, і які не є контрактами
«спрощеного режиму»;



всіма замовниками для контрактів «спрощеного режиму». Див. коментар до
статей 74-76 нижче з поясненням «спрощеного режиму».

Субцентральні державні замовники - це замовники, що не є центральними
органами влади, як зазначено у Додатку 1.
Державний замовник може застосовувати попереднє інформаційне повідомлення
як засіб оголошення торгів для повідомлення про контракти, за якими він
здійснюватиме закупівлі в період до 12 місяців (і довше – у випадку контрактів
спрощеного режиму). Суб'єкти господарювання, які бажають взяти участь у торгах
щодо контрактів, зазначених у попередньому інформаційному повідомленні як
засобі оголошення торгів, повинні проявити свою зацікавленість, відповівши на
таке попереднє інформаційне повідомлення. Публікувати інше контрактне
повідомлення до початку процесу торгів не потрібно. Замовник пропонує
суб’єктам господарювання, які проявили зацікавленість та відповіли на попереднє
інформаційне повідомлення як засіб оголошення торгів, підтвердити своє
бажання взяти участь у процесі закупівель.
Нові положення щодо попереднього інформаційного повідомлення як засобу
оголошення торгів подібні до положень, що містяться у Директиві 2004 року про
закупівлі у сфері комунального господарства, за якими замовникам дозволяється
щонайменше раз на рік застосовувати періодичні індикативні повідомлення як
засіб оголошення торгів.
Сфера комунального господарства: стаття 67 Директиви 2014 року про
закупівлі у сфері комунального господарства дозволяє застосовувати
періодичні орієнтовні повідомлення відповідно до положень, подібних до
положень статті 48 Директиви 2014 року про державні закупівлі. Див.
коментар вище про періодичні індикативні повідомлення (стаття 27).
Стаття 50. Повідомлення про укладання контракту
З метою прискорення процесу закупівель, строк для подання повідомлень про
укладання контракту було скорочено до 30 днів. За Директивою 2004 року про
державні закупівлі такий строк складав 48 днів.
Зобов'язання щодо публікації повідомлень про укладання контракту для
контрактів, укладених за рамковими угодами, відсутні. Необовязкові
положення: країни-члени можуть вимагати від замовників щоквартально
публікувати повідомлення про укладання контракту, що стосуються укладання
контрактів за рамковими угодами.
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Сфера комунального господарства: дуже схожі положення та строки
передбачені статтею 70 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері
комунального господарства. Передбачено аналогічне необовязкове
положення.
Стаття 53. Закупівельна документація в електронному вигляді
Відповідно до Директиви 2014 року про державні закупівлі, нові вимоги
передбачають надання замовниками повного та необмеженого безкоштовного
доступу до відповідної закупівельної документації від дня публікації контрактного
повідомлення (або, у випадку застосування попереднього інформаційного
повідомлення як засобу оголошення торгів, від дня відправлення суб’єктам
господарювання повідомлення з проханням підтвердити їх зацікавленість).
Закупівельна документація у п. (13) ст. 2 визначається як «будь-яка документація,
підготовлена чи згадана замовником для опису або визначення елементів або
процедури
закупівель,
зокрема,
контрактне
повідомлення,
попереднє
інформаційне повідомлення, якщо воно використовується як засіб запрошення до
конкурсних торгів, технічні специфікації, описовий документ, запропоновані умови
контракту, форми для подання документів кандидатами та учасниками торгів,
інформацію про загальні зобов'язання, а також будь-яка додаткова
документація».
Коментар: це положення стосується документації, яка зазвичай міститься у
запрошенні до конкурсних торгів. Це означає, що при двоетапних процедурах,
таких як, наприклад, обмежена процедура, замовник має забезпечити наявність
запрошення до торгів починаючи з дати публікації контрактного повідомлення або
оголошення торгів, а не пізніше, тобто після завершення етапу відбору, як
зазначено у Директиві 2004 року про державні закупівлі.
Недоцільно надавати всю конкурсну документацію в такий короткий строк при
процедурах, якими передбачено ряд етапів, а саме при конкурентному діалогу,
конкурентній й процедурі з переговорами та інноваційних партнерствах. У цих
процедурах зобов'язання щодо надання доступу до документації, напевно, діє на
етапі відбору та початкового запрошення до торгів або до участі у процедурі, а не
на наступних етапах переговорного процесу.

Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у п.
(1) ст. 73 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 57. Підстави для недопущення до торгів
Суттєві зміни було зроблено стосовно підстав для недопущення до торгів, а
також у підході, який замовники повинні застосовувати при відмові кандидатам
або учасникам торгів.
Важливо зазначити, що пом’якшувальні положення або положення щодо
«самоочищення» тепер зобов’язують замовників в індивідуальному порядку
розглядати отримані від учасників торгів докази, які обґрунтовують рішення не
відмовляти таким учасникам, незважаючи на наявність підстав для недопущення
до торгів. Такі положення відповідають практиці Суду ЄС, яка передбачає, що
необхідно розглядати конкретні підстави для недопущення до торгів в
індивідуальному порядку, та ставить під сумнів законність застосування списків
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суб’єктів господарювання, яким заборонена участь у торгах. Див. аналітичну
записку № 24 «Списки суб’єктів господарювання, яким заборонена участь у
державних закупівлях» для отримання детальної інформації та коментарів щодо
цього питання.
Як і в Директиві 2004 року про державні закупівлі, підстави для недопущення до
торгів поділяються на обов’язкові та необовязкові. Необовязкові положення:
країни-члени можуть зробити одну або більше необовязкових підстав
обов’язковими.
Обов'язкові підстави для недопущення до торгів: обов’язковими підставами
для недопущення до торгів, що зазначені в п. (1) ст. 57 Директиви 2014 року про
державні закупівлі, є тяжкі злочини, за які суб’єктів господарювання було
засуджено остаточним рішенням суду. Злочини, зазначені у Директиві 2004 року
про державні закупівлі, стосовно участі в організованих злочинних групах,
корупції, шахрайства та відмиванні грошей, передбачені й положеннями
Директиви 2014 року. Було додано інші злочини, пов’язані з тероризмом,
фінансуванням тероризму, дитячою працею та іншими формами торгівлі людьми.
Злочини, визначені в п. (1) ст. 57 як обов’язкові підстави для недопущення до
торгів, містять оновлені посилання на конкретні закони ЄС.
Пункт (1) ст. 57 роз’яснює, що зобов'язання відмовляти суб’єкту господарювання в
участі також застосовується тоді, коли особа, засуджена остаточним рішенням
суду, (і) є членом адміністративного, управлінського чи наглядового органу цього
суб’єкта господарювання або (іі) має право щодо представництва, прийняття
рішень або контролю в ньому.
Необовязкові положення: країни-члени можуть, як виняток, не застосовувати
правила обов’язкового недопущення до торгів, «якщо вирішальне значення мають
міркування, пов'язані з державними інтересами, такими як охорона здоров'я або
захист навколишнього середовища».
Необовязкові підстави для недопущення до торгів: деякі необовязкові
підстави для недопущення до торгів, зазначені в положеннях Директиви 2004 року
про державні закупівлі, було змінено та доповнено у Директиві 2014 року, яка
тепер також містить додаткоіі підстави для недопущення до торгів, що були
відсутні в Директиві 2004 року. Загалом, такими додатковими підставами є:
• недотримання законодавства в сфері екології, захисту соціальних та
трудових інтересів, відповідно до п. (2) ст. 18;
•

достовірні ознаки наявності домовленості між суб’єктами господарювання,
спрямованої на порушення правил конкуренції;

•

конфлікт інтересів, що виникає при проведенні процесу закупівель, який не
може бути ефективно усунений іншими, менш кардинальними заходами;

•

порушення правил конкуренції внаслідок попередньої участі суб’єктів
господарювання в підготовці процедури закупівлі, що не може бути
усунено іншими, менш кардинальними заходами;

•

суттєві або постійні недоліки у виконанні суб’єктом господарювання однієї з
основних вимог за попереднім державним контрактом або договором
концесії, що призвело до дострокового припинення попереднього
контракту, збитків або до накладання штрафів;

•

якщо суб’єкт господарювання намагався невідповідним чином вплинути на
процес прийняття рішень замовником для отримання конфіденційної
інформації, або якщо з необережності надав неправдиву інформацію.

S I G M A | Аналітична записка № 30 «Державні закупівлі»

23

Пом’якшення або «самоочищення»: Директива 2014 року про державні закупівлі
інкорпорує новий принцип пом’якшення або «самоочищення», покликаний
допомогти суб'єктам господарювання, що можуть бути не допущені до торгів.
Пункт (6) ст. 57 передбачає, що суб’єкт господарювання має право надати докази,
які демонструють його надійність, незважаючи на наявність обов’язкових чи
необовязкових підстав для відмови йому в участі. Якщо такі докази вважаються
замовником достатніми, такого суб’єкта господарювання не повинні виключати з
процедури закупівлі. В п. (6) ст. 57 зазначаються види доказів, які можуть
вважатися достатніми для демонстрації необхідної відповідності*. Замовники
зобов’язані враховувати тяжкість та конкретні обставини злочину або
правопорушення. Якщо замовник вирішить, що докази не є достатніми, він має
надати суб’єкту господарювання звіт із зазначенням причин для такого рішення.
* Коментар: з формулювання п. (6) ст. 57 не зовсім зрозумілим є те, чи перелік
доказів, які суб’єкт господарювання має надати, є вичерпним або ж приблизним
переліком доказів, що можуть бути доречними. На практиці більш доцільним у
такому випадку є приблизний перелік, оскільки докази, зазначені в п. (6) ст. 57, не
стосуються всіх підстав для недопущення до торгів.
Порушення зобов’язань щодо сплати податків або соціальних внесків
Необовязкова підстава: відповідно до Директиви 2004 року про державні
закупівлі відмова суб’єкту господарювання в участі на підставі порушення ним
своїх зобов’язань щодо сплати податків або соціальних внесків була
необовязковою підставою. У Директиві 2014 року ця відмова також є
необовязковою підставою, якщо замовник може «належним чином»
продемонструвати порушення таких зобов’язань.
Однак Директива 2014 року про державні закупівлі передбачає, що ця
необовязкова підстава для недопущення до торгів не застосовується тоді, коли
суб’єкт господарювання виконав свої зобов'язання, сплативши відповідні податки
або соціальні внески або ж уклав зобов’язальну угоду щодо такої сплати.
Обов'язкова підстава: за Директивою 2014 року про державні закупівлі
порушення зобов’язань щодо сплати податків або соціальних внесків тепер є
обов’язковою підставою для недопущення до торгів, коли «факт порушення було
встановлено судовим або адміністративним рішенням, яке є остаточним і
обов’язковим відповідно до положень закону країни, в якій його було встановлено,
або країни-члена замовника». Необовязкове положення: країни-члени можуть
відхилятися від обов’язкової підстави для недопущення до торгів наступним
чином:


як виняток, "якщо вирішальне значення мають міркування, пов'язані з
державними інтересами, такими як охорона здоров'я або захист
навколишнього середовища";



якщо така відмова була б явно непропорційною; Директива 2014 року про
державні закупівлі наводить приклади таких обставин.

Максимальні строки для недопущення до торгів: країни-члени мають
визначати максимальні строки для недопущення до торгів та впроваджувати їх у
свої національні заходи на виконання Директиви 2014 року, відповідно до
визначених максимальних строків.
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Сфера комунального господарства
Стаття 80 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства дозволяє країнам-членам, проте не зобов’язує їх в цілому
застосовувати до замовників обов’язкові та необовязкові підстави для
недопущення до торгів, передбачені статтею 57 Директиви 2014 року про
державні закупівлі. Проте країни-члени зобов’язані застосовувати положення
п. (1) ст. 57 та п. (2) ст. 57 Директиви 2014 року про державні закупівлі до
замовників, які є державними замовниками. В обох випадках підстави мають
застосовуватися з дотриманням відповідних умов та положень,
передбачених у статті 57 Директиви 2014 року про державні закупівлі.
Стаття 67. Критерії присудження контрактів
Директивою 2004 року про державні закупівлі передбачалося, що контракти мали
присуджуватися за допомогою одного з двох критеріїв: (і) найбільш економічно
вигідної конкурсної пропозиції або (іі) конкурсної пропозиції з найнижчою ціною.
Директива 2014 року змінила такий підхід та приділяє більшу увагу оцінці
критеріїв інших аніж ціна.
Пункт (2) ст. 67 зазначає, що «при укладанні державних контрактів замовники
мають спиратися на найбільш економічно вигідну пропозицію». Поняття найбільш
економічно вигідної пропозиції пояснюється далі наступним чином:
«Найбільш економічно вигідна конкурсна пропозиція з точки зору замовника має
визначатись на основі ціни або витрат з використанням підходу економічної
ефективності, такого як, наприклад, оцінка витрат впродовж життєвого циклу… і
може включати в себе найкраще співвідношення ціна-якість, яке має оцінюватися
за критеріями, зокрема якісними, екологічними та/або соціальними аспектами,
пов'язаними з предметом державного контракту, про який йде мова». Далі стаття
наводить критерії, які можуть застосовуватися при оцінці «найкращого
співвідношення ціна-якість».
Коментар: формулювання п. (2) ст. 67 має невизначений характер і може
пояснюватися по-різному. Відсутність визначеності є результатом недосконалого
компромісу, досягненого між Європейським парламентом, який хотів припинити
застосування критерію найнижчої ціни, та Європейською комісією, яка бажала цей
критерій залишити або ж запровадити як критерій найнижчу вартість. Пункт 89
Вступної частини Директиви 2014 року про державні закупівлі надає певну
допомогу, пояснюючи, що термін «найбільш економічно вигідна конкурсна
пропозиція», який застосовувався в Директиві 2004 року про державні закупівлі,
тепер визначається як «найкраще співвідношення ціна-якість» за Директивою
2014 року.
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Одне з тлумачень таких положень наведено нижче.
Найбільш економічно вигідна конкурсна пропозиція
п. (2) ст. 67
оцінюється за

Ціною
• "може включати
найкраще
співвідношення цінаякість"

Вартістю
або

• застосовує "підхід, що
базується на
економічній
ефективності"

Критерієм присудження може бути лише ціна або лише вартість, якщо тільки
країна-член не вирішить застосувати останній параграф п. (2) ст. 67. За таким
необовязковим положенням країни-члени можуть передбачати, що замовники
не можуть використовувати лише ціну або лише вартість як єдиний критерій

.

укладання контракту

Коментар: відкритим для дискусій залишається питання стосовно того, чи багато
змін було внесено на практиці. Замовники можуть і досі присуджувати контракти
на основі лише ціни або лише вартості. Вони також можуть застосовувати підхід
«співвідношення ціна-якість», що відповідає «найбільш економічно ефективній
конкурсній пропозиції» за Директивою 2004 року про державні закупівлі. Мабуть,
основними змінами є вимога застосовувати «підхід, що базується на економічній
ефективності» при оцінці вартості та нові вимоги в статті 68, що стосуються оцінки
витрат впродовж життєвого циклу.
Наступні положення Директиви про державні закупівлі пов’язані зі змінами, які
відображають практику Суду ЄС та увагу стратегії «Європа-2020» до екологічних
питань у сфері закупівель. Пункт (3) ст. 67 зазначає, що критерії присудження
контракту мають вважатися пов’язаними з предметом контракту, коли вони
відносяться до будь-якого етапу життєвого циклу робіт, товарів або послуг, які
надаватимуться в рамках цього контракту. Такий життєвий цикл може включати
конкретні процеси виробництва, постачання або торгівлі.
Нове положення також дозволяє застосовувати критерії присудження контракту,
що відносяться до організації, кваліфікації та досвіду персоналу, який працює над
виконанням контракту. Ці критерії можуть застосовуватися, «якщо кваліфікація
персоналу, призначеного для виконання контракту, може мати значний вплив на
рівень виконання контракту». Цим положенням роз’яснюється невизначеність, що
виникає з рішення Суду ЄС: деякі коментатори тлумачили її як таку, що означає,
що такі критерії можуть застосовуватися лише на етапі відбору, а не як критерії
укладання контракту.11
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 82 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.

11

Справа C-532/06 Ліанакіс.
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Стаття 68. Оцінка витрат впродовж життєвого циклу
Як зазначено вище, пунктом (2) ст. 67, ймовірно, передбачено, що коли замовник
бажає присудити контракт на основі вартості, він має застосовувати підхід, що
базується на економічній ефективності. Оцінка витрат впродовж життєвого циклу
є прикладом такого підходу. Стаття 68 визначає поняття оцінки витрат впродовж
життєвого циклу з точки зору ЄС як витрати, яких зазнав замовник або інші
користувачі, за нижченаведеною схемою:

Витрати, пов'язані
з придбанням

Витрати в кінці
життєвого циклу

Витрати при
використанні

Витрати на
технічне
обслуговування

Якщо замовники використовують підхід, що полягає в оцінці витрат впродовж
життєвого циклу, вони мають включати в закупівельну документацію інформацію
стосовно даних, що мають надаватися суб’єктами господарювання, та щодо
методу, який замовник застосовуватиме для оцінки таких даних. Застосовуваний
метод має задовольняти низку вимог, зазначених в пп. (a)-(с) п. (2) ст. 68, що
стосуються прозорості та доступності.
Якщо законодавством ЄС передбачено використання методу для обчислення
витрат впродовж життєвого циклу, такий метод необхідно застосовувати. Лише
один метод, що передбачений законом, зазначається в Додатку XIII до Директиви
2014 року про державні закупівлі й стосується визначення екологічного та
енергоефективного автомобільного транспорту12 відповідно до Директиви
2009/33/EC. Передбачено можливість впровадження на рівні ЄС додаткових
обов’язкових методів для обчислення витрат впродовж життєвого циклу.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 83 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 69. Заявки з надзвичайно низькими цінами
Головна зміна в положеннях стосовно заявок з надзвичайно низькими цінами
стосується питання того, чи повинен замовник досліджувати тендерну пропозицію
з надзвичайно низькою ціною. За Директивою 2004 року про державні закупівлі
замовник був зобов’язаний дослідити тендерну пропозицію, ціна якої здавалася
12

Автомобільним транспортом у цьому контексті вважаються автомобілі,
малотоннажні вантажні автомобілі та вантажні автомобілі великої вантажності.
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надзвичайно низькою, лише якщо він мав намір відхилити таку пропозицію.
Директива 2014 року вимагає від замовника дослідити всі тендерні пропозиції з
надзвичайно низькими цінами, незалежно від його намірів прийняти або відхилити
такі заявки.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 84 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 71. Укладання контрактів із субпідрядниками
Положення щодо укладання контрактів із субпідрядниками за Директивою 2014
року про державні закупівлі є більш розширеними. Статтею 25 Директиви 2004
року передбачалося, що замовники можуть або повинні вимагати від учасника
торгів зазначати будь-яку частину контракту, стосовно якої такий учасник мав
намір укласти субпідряд, та будь-яких запропонованих субпідрядників. Цей
принцип було втілено у п. (2) статті 71 Директиви 2014 року про державні
закупівлі. Стаття 71 далі включає інші положення, що стосуються укладання
контрактів із субпідрядниками.
Інформація про субпідрядників: генеральний підрядник повинен надати дані
про субпідрядників та про зміни щодо субпідрядників, які беруть участь у роботах
на об’єкті під прямим наглядом замовника. Ця вимога застосовується після
присудження контракту і, щонайпізніше, до початку виконання контракту.
Замовники можуть на свій власний розсуд поширювати ці вимоги, наприклад, на
наступних субпідрядників у системі субпідряду.
Дотримання зобов’язань відповідно до законодавства в сфері екології,
захисту соціальних та трудових інтересів, відповідно до п. (2) ст. 18 та інших
підстав для недопущення до торгів: таке дотримання за необхідності включає
механізми спільної відповідальності та підтвердження того, що відповідні підстави
для недопущення до торгів не застосовуються до субпідрядників. Це також
стосується зобов’язань генерального підрядника щодо заміни субпідрядника, на
якого поширюються інші підстави для недопущення до торгів. Необовязкові
положення – пряма оплата субпідрядникам: країни-члени можуть запровадити
заходи, що дозволяють пряму оплату замовником субпідряднику, з отриманням
запиту від субпідрядника або без нього.
Коментар: незрозуміло, чи дозволяється замовникам за Директивою 2014 року
про державні закупівлі вимагати укладання субпідряду на певну мінімальну або
максимальну частину контракту.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 88 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 72. Зміна контрактів або рамкових угод впродовж строку їхньої дії
Директива 2004 року про державні закупівлі містила обмежену кількість положень,
що стосувалися зміни контрактів або рамкових угод впродовж строку їхньої дії. Ці
положення стосувалися обставин, за яких дозволялося використовувати
переговорну процедуру без попередньої публікації контрактного повідомлення.
Більш вичерпні положення містяться у статті 72 Директиви 2014 року про
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державні закупівлі. Деякі з положень пов’язані з практикою Суду ЄС та
доповнюють її.13
Директивою 2014 року про державні закупівлі передбачено шість обставин, за
яких контракти або рамкові угоди можуть змінюватися впродовж строку їхньої дії
без застосування вимоги щодо проведення нової конкурсної процедури укладання
контракту. Цими обставинами є:
1)
Зміни, які явно передбачені в первинній закупівельній документації
[пп. (а) п (1) ст. 72]: якщо первинна закупівельна документація передбачає
внесення змін «у чітких, точних і однозначних положеннях про перегляд», такі
зміни дозволяються. Обсяг та характер можливих змін мають бути чітко
визначені, так само як і обставини, за яких можуть застосовуватися положення
про перегляд.
2)
Необхідні зміни, коли неможливо змінити підрядника [пп. (b) п. (1) ст.
72]: основний підрядник може впроваджувати додаткові вимоги як «необхідні
зміни», коли зміна підрядника (і) не може бути здійснена з економічних чи
технічних міркувань, та (іі) може спричинити значні незручності або призведе до
суттєвого збільшення витрат замовника.
Ця зміна дозволяється, лише якщо збільшення витрат не перевищує 50% від
вартості первинного контракту. Якщо вноситься низка змін, обмеження щодо
збільшення витрат на 50% буде застосовуватися до кожної конкретної зміни.
Якщо замовник керується цим положенням, він має опублікувати повідомлення в
Офіційному віснику ЄС, застосовуючи форму повідомлення спеціального зразка.
3)
Зміни для вирішення непередбачених обставин [пп. (с) п. (1) ст. 72]:
якщо виникають обставини, які замовник не міг передбачити, можливо вносити
зміни до контракту без подальшої процедури закупівель. Така зміна дозволяється,
коли (і) вона не змінює загальний характер контракту, та (іі) збільшення ціни не
перевищує 50% від вартості первинного контракту. Якщо вноситься низка змін,
обмеження щодо збільшення витрат на 50% буде застосовуватися до кожної
конкретної зміни. Якщо замовник керується цим положенням, він має опублікувати
повідомлення в Офіційному віснику ЄС, застосовуючи форму повідомлення
спеціального зразка.
4)
Зміни для вирішення питання заміни основного підрядника новим
[пп. (d) п. (1) ст. 72]: новий підрядник може замінити основного підрядника в
трьох випадках, а саме коли:

13



однозначне положення про перегляд або можливість такого перегляду
відповідають пп. (а) п. (1) ст. 72;



настає «загальне або часткове правонаступництво початкового підрядника
після корпоративної реструктуризації, у тому числі при поглинанні, злитті,
придбанні або банкрутстві…»; заміна може бути здійснена за умови, що (і)
новий підрядник відповідає початково встановленим передкваліфікаційним
критеріям та (іі) зміна підрядника не призведе до інших суттєвих змін у
контракті;



замовник бере на себе роль основного підрядника для прийняття
зобов’язань щодо своїх субпідрядників.

Див. виноску 3.
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Зміни, що «не є суттєвими» [пп. (e) п. (1) ст. 72 та п. (4) ст. 72]

5)

Суттєвими змінами є зміни, внаслідок яких контракт «значно відрізняється за
своїм характером» від первинного контракту. Зміни, які «не є суттєвими», можуть
вноситися до контракту без потреби проводити нову процедуру закупівель. У п.
(4) статті 72 наведено неповний перелік змін, які завжди вважатимуться
суттєвими і, таким чином, вимагатимуть проведення нової процедури закупівель.
Зміни з низькою вартістю [п. (2) ст. 72]

6)

Зміна дозволяється, якщо вартість, яка до неї відноситься, є низькою. Зміна
вважається малоцінною, якщо вона не змінює загальний характер контракту, і
коли вартість зміни є нижчою за відповідний закупівельний поріг та менше 10%
від початкової вартості контрактів на надання послуг та постачання матеріалів і
нижче 15% від початкової вартості контракту на виконання робіт. Вартість змін
розраховується в сукупності. Загальна вартість всіх малоцінних змін не повинна
перевищувати відповідний закупівельний поріг.
Коментар: будь-яке порушення цих положень може стати предметом судового
розгляду. Кожна країна-член визначає відповідну інстанцію для розгляду судового
позову.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 89 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Стаття 73. Припинення контрактів
Директива 2014 року про державні закупівлі включає нові положення, які не були
передбачені в Директиві 2004 року, що зазначають випадки, в яких замовники
мають можливість припинити дію контракту. Такими випадками є:
•

Суттєва зміна контракту: якщо контракт було суттєво змінено таким
чином, що це вимагало б проведення нової процедури закупівель,
відповідно до статті 72;

•

Обов'язкові підстави для недопущення до торгів: якщо до підрядника
застосовано одну з обов’язкових підстав для недопущення до торгів,
зазначених в п. (1) ст. 57 на момент укладання контракту;

•

Порушення, встановлене Судом ЄС: якщо контракт «не повинен був бути
укладений із підрядником з огляду на серйозне порушення зобов’язань
відповідно до міжнародних угод та [Директиви 2014 року про державні
закупівлі], встановлене Судом Європейського Союзу в порядку,
передбаченому статтею 258 Договору про функціонування Європейського
Союзу».14

Коментар: країни-члени можуть на власний розсуд вирішувати, як найкраще та
найефективніше впроваджувати ці положення для відображення своїх
національних правових систем. Наприклад, країна-член може передбачити в своїх
законах про імплементацію вимогу щодо включення замовниками конкретного
пункту в усіх контрактах. Інші країни-члени можуть встановити загальний
обов’язок для замовників дотримуватися положень статті 73, залишаючи
деталізацію на розсуд замовників.

14

Порядок, зазначений у статті 258 Договору про функціонування Європейського Союзу, є
судовим позовом Європейської Комісії проти країни-члена.
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Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 90 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
Розділ III – Спеціальні режими закупівлі
Статті 74-76: «Спрощений режим»
Відповідно до Директиви 2004 року про державні закупівлі для укладання
контрактів на надання послуг застосовувалися два типи правил. Послуги,
зазначені в Додатку ІІ А Директиви 2004 року, повністю регулювалися відповідно
до положень цієї директиви. Всі інші послуги, зазначені в Додатку ІІ В, підлягали
лише обмеженому регулюванню.
Тепер відмінність між послугами, зазначеними в Додатку ІІ А та Додатку ІІ В,
усунено. Директива 2014 року натомість впроваджує спеціальний режим для
укладання контрактів на виконання соціальних та певних інших послуг,
зазначених у Додатку XIV директиви.
Послуги, які не зазначені в Додатку XIV, повністю регулюються положеннями
Директиви 2014 року про державні закупівлі. На послуги, зазначені в Додатку XIV,
поширюється дія «спрощеного режиму», якщо вартість контракту перевищує поріг
у 750 000 євро. Перелік послуг у Додатку XIV досить схожий, проте не ідентичний
переліку послуг, наведеному в Додатку ІІ В Директиви 2004 року. Послуги,
зазначені в Додатку XIV, переважно включають послуги у сфері охорони здоров'я,
соціальні та культурні послуги.
Країни-члени мають впровадити національні норми щодо укладання контрактів
для послуг «спрощеного режиму» з урахуванням необхідності дотримуватися
обмеженої кількості положень, передбачених статтями 75-76 Директиви 2014 року
про державні закупівлі. Положення Директиви 2014 року стосуються:


Повідомлення: послуги «спрощеного режиму» мають оголошуватися в
Офіційному віснику ЄС за допомогою стандартного контрактного
повідомлення або ж попереднього інформаційного повідомлення (ПІП) як
засобу оголошення торгів. Замовники також повинні публікувати
повідомлення про укладання контракту в Офіційному віснику ЄС.



Принципи присудження контрактів: національні норми мають
відповідати принципам прозорості та рівного ставлення до суб’єктів
господарювання. Замовники можуть взяти до уваги потребу забезпечувати
якість, послідовність, фізичну та економічну доступність, та інші визначені
фактори.

Необовязкові положення: країни-члени також можуть зазначати, що вибір
постачальника послуг має ґрунтуватися на найкращому співвідношенні цінаякість.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статтях 91-93 та Додатку XVII Директиви 2014 року про закупівлі у сфері
комунального господарства. Фінансовий поріг тут вище й становить
1 000 000 євро (1 мільйон євро).
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Стаття 77. Контракти, зарезервовані для певних послуг «спрощеного
режиму»
Необовязкові положення: одне таке необовязкове положення пов’язане зі
«спрощеним режимом». За цим положенням країни-члени можуть дозволяти
брати участь у торгах на надання певних послуг «спрощеного режиму» лише
конкретному виду організацій. Перелік послуг, до якого застосовується це
необовязкове положення, є більш вузьким, аніж перелік у Додатку XIV, і
орієнтований на послуги у сфері охорони здоров’я та на соціальні послуги. Участь
у процесі торгів можуть брати лише організації, які відповідають умовам стосовно
їхніх завдань, власності, організаційної структури та контрактів, які з ними раніше
укладалися. Це необовязкове положення спрямоване на допуск до участі в
конкурсному процесі лише колективних підприємств та інших аналогічних
організацій.
Сфера комунального господарства: дуже схожі положення містяться у
статті 94 Директиви 2014 року про закупівлі у сфері комунального
господарства.
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