
Модульна контрольна робота №1 

з дисципліни «Електронна система закупівель» 

для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 – Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність 

 

 

За кожну вірну відповідь нараховується 2 бали. Мінімальна кількість балів для 
зарахування результатів МКР №1 – 24 бали, максимальна – 40 балів. Виконані роботи 
надсилати на електронну адресу: v.khalina@ukr.net або в Google Classroom код курсу 

t5zizj6. 

 

1. Скільки етапів передбачає процедура електронного аукціону згідно Закону «Про 
публічні закупівлі»?  

Кількість етапів встановлюється замовником самостійно в залежності від 
складності предмета закупівлі;  

кількість необмежена;  

три.  
 

2. Яким чином замовник надає роз’яснення щодо тендерної документації у разі 
звернення учасника?  

індивідуально та письмово учаснику, який надав запит;  

замовник проводить зустріч з усіма учасниками та надає під час зустрчі роз’яснення 
і відповідає на інші питання;  

роз’яснення оприлюднюється замовником на веб-порталі закупівель в електронній 
системі для вільного доступу.  

 

3. Внесення змін до договору про закупівлю можливе:  

виключно до закінчення дії такого договору;  

за погодженням з вищестоящою організацією замовника;  

обмежень не існує.  
 

4. Договір про закупівлю за результатами торгів повинен бути укладений:  

до закінчення строку дії тендерної пропозиції;  

у тому ж році, в якому проводилися торги;  

до закінчення строку дії тендерної пропозиції та з урахуванням строків, визначених 
Законом.  

 

5. Які види забезпечення виконання договору передбачені Законом про публічні 
закупівлі?  

гарантія;  

депозит, порука, гарантія, застава;  
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Законом конкретних видів такого забезпечення не визначено, замовник обирає 
самостійно.  

 

6. Який порядок залучення учасників до переговорної процедури закупівлі є вірним?  

запрошення замовника для участі оприлюднюється на веб-порталі закупівель та не 
менше 2 учасникам замовник надсилає запрошення письмово. Для процедури достатньо участі 
1 учасника;  

запрошення замовника оприлюднююється в електронній системі закупівель для 
вільної участі;  

залучення учасників шляхом оприлюднення запрошення замовником Законом не 
передбачено. Замовник надсилає запрошення учасникам індивідуально;  

 

7. Замовник вимагає внесення учасником тендерного забезпечення пропозиції при 
проведенні переговорної процедури закупівлі. Які дії учасника є вірними?  

Учасник не надає таке забезпечення, оскільки, відповідно до Закону, переговорна 
процедура закупівлі не є торгами і Закон не передбачає внесення забезпечення пропозиції при 
проведенні такої процедури і наполягає на внесення цієї позиції до протоколу переговорів.  

Учасник звертається до замовника з клопотанням щодо надання забезпечення після 
укладення договору про закупівлю.  

Учасник надає забезпечення відповідно до вимог замовника  
 

8. На який мінімальний термін замовник може продовжити строк подання 
пропозицій?  

Не менше як на 3 робочих дні.  

Не менше як на 7 днів.  

Законодавством продовження терміну подання пропозицій строк не передбачено.  
 

9. У разі отримання інформації про визнання учасника у встановленому законом 
порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури замовник  

може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та 
може відхилити тендерну пропозицію;  

зобов’язаний прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі 
закупівлі та відхилити його тендерну пропозицію;  

зобов’язаний прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі 
закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію, якщо це передбачено тендерною 
документацією.  

 

10. Чи мають право замовники передбачати в умовах договорів попередню оплату?  

не бюджетні організації - без обмежень; замовники, які фінансуються з бюджету – 

у порядку, встановленому КМУ;  

мають право тільки замовники, які не фінансуються з бюджету;  



попередня оплата заборонена у публічних закупівлях.  
 

11. Які заходи може вжити орган оскарження у разі не підтвердження внесення 
суб’єктом оскарження плати за подання скарги?  

орган оскарження приймає скаргу до розгляду та надає суб’єкту оскарження строк 
для внесення плати;  

орган оскарження залишає скаргу без розгляду;  

орган оскарження інформує замовника про спробу оскарження торгів.  
 

12. При проведенні перевірки закупівельної діяльності замовника орган 
Держаудитслужби приймає рішення провести зустрічну перевірку приватного 
підприємця, який був у звітному періоді постачальником продуктів харчування згідно 
договору про закупівлю. Чи має право контролюючий орган провести таку перевірку?  

Так. Порядок проведення перевірок державних закупівель ДАСУ та її 
територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 
2013 р. № 631, надає право органам ДАСУ проводити на підприємствах, в установах та 
організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, 
обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення 
в обліку організації-замовника.  

Ні. Це не передбачено Законом.  

Ні, законодавством заборонені будь-які контрольні заходи органів державного 
фінансового контролю щодо суб’єктів приватного бізнесу.  

 

13. Який розмір штрафу при порушенні постачальником умов щодо якості 
(комплектності) товарів (робіт, послуг) згідно Господарського кодексу?  

штраф у розмірі 10% вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);  

штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);  

пеня у розмірі 0,1 % вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);  

розмір визначається за згодою сторін.  
 

14. Хто має право бути присутнім під час засідань органу оскарження щодо 
розгляду скарги?  

лише замовник та суб'єкт оскарження;  

замовник, суб'єкт оскарження та інші учасники процедури закупівлі, якщо їх 
інтереси може зачепити рішення органу оскарження;  

будь-які особи, при цьому їм дозволяється здійснювати фото-, відео- та звукозапис.  
 

15. Чи має право подати скаргу до органу оскарження фізична чи юридична особа, 
яка не є учасником переговорної процедури закупівлі?  

має право, якщо така особа внесла плату за подання скарги;  

не має права;  



має право, якщо порушено право чи законні інтереси такої особи внаслідок рішення, 
дії чи бездіяльності замовника.  

 

16. Партнерське об'єднання підприємств, яке не має статусу юридичної особи, має 
намір взяти участь у процедурі закупівлі в Україні. Які дії такого учасника є вірними з 
точки зору Закону про закупівлі?  

У пропозиції, в якості учасника, вказується одне з підприємств такого об'єднання, 
те, з яким фактично і буде укладатися договір про закупівлю.  

У пропозиції в якості учасника вказується таке об'єднання, а підтвердні документи 
подаються на найбільше за річним обсягом доходу підприємство.  

У пропозиції в якості учасника вказується об'єднання, а підтвердні документи 
подаються на всі підприємства-члени об'єднання.  

 

17. Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 
першою і другою ст. 17 Закону, надаються  

переможцем торгів;  

всіма учасниками торгів;  

за письмовим запитом замовника.  
 

18. Чи має право замовник внести зміни в укладений договір про закупівлю?  

так, якщо це передбачено договором;  

ні, умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної 
пропозиції;  

так, але лише у випадках, передбачених Законом про закупівлі.  
 

19. Замовник поряд з банківською гарантією як забезпечення виконання договору про 
закупівлю зазначає в проекті договору про закупівлю у складі тендерної документації 
неустойку за прострочення поставки товару. Який з варіантів розвитку подій відповідає 
законодавству?  

Учасник подає пропозицію відповідно до зазначеної вимоги документації, оскільки 
умови щодо відповідальності сторін є типовими умовами договору про закупівлю згідно з 
законодавством.  

Учасник звертається до замовника з вимогою про усунення дискримінаційного 
порушення в тендерної документації , оскільки замовник фактично встановлює одночасно два 
види забезпечення договору про закупівлю (гарантію та неустойку), що не передбачено 
законом.  

Учасник подає пропозицію, не вказуючи умови на згоду щодо сплати неустойки, 
оскільки така вимога, на його думку, суперечить закону.  

 

20. Учасник через електронну систему звернувся до замовника за роз’ясненнями 
змісту тендерної документації за 3 дні до закінчення строку подання пропозицій. 
Замовник розглянув лист учасника та для підготовки відповіді прийняв рішення про 



перенесення кінцевого строку подання пропозицій. Чи вірними є дії замовника щодо 
розгляду звернення учасника?  

Так. Замовник міг прийняти таке рішення, якщо за результатом розгляду запиту, 
виявив, що порушені у зверненні питання є важливими.  

Ні. Згідно частини першої статті 23 Закону фізична/юридична особа має право не 
пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій звернутися до замовника за 
роз’ясненнями щодо тендерної документації.  

Так, з метою забезпечення принципу недискримінації та ефективної конкуренції для 
надання повної відповіді учаснику-заявнику.  

 


