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Тендерне право на практиці — 

роз’яснення та принципи 

Марк фон Вітерсгайм 

Щоб публічні (державні й муніципальні) установи 

могли виконувати свої завдання та надавати 

послуги, потрібно спочатку закупити все необхідне. 

Деякі закупівлі забезпечують лише власні потрeби 

адміністративних органів (приклад: придбання 

офісного устаткування), інші призначено 

безпосередньо для громади (приклад: будівництво 

доріг). У всіх випадках потрібно досягати найкращих результатів в умовах 

постійного урізання бюджетів. Публічні закупівлі мають бути якомога більш 

вигідні економічно, тому потрібно враховувати й середньо- та довгострокові 

аспекти. Крім того, від тендерного права в значній мірі залежить ефективність 

запобігання корупції. 

 

Роль тендерного права 

Тендерне право встановлює правила публічних закупівель. Регламентується переважно спосіб 

здійснення закупівель. Що саме закупати, публічні органи зазвичай визначають на власний роз-

суд залежно від конкретних потреб. 

Значна частина німецького тендерного права ґрунтується на європейських нормах. Мета всіх 

правил — уможливити якомога вигідніше в економічному плані задоволення потреб замовника. 

Цій меті підпорядковано й важливі додаткові принципи, покладені в основу тендерного права: 

якомога більше конкуренції, прозорість, рівні умови для учасників конкурсів. Ці принципи зафік-

совано в законодавстві, а тому вони обов’язкові для адміністративних органів. 

Законодавча фіксація захищає й інтереси підприємств, визначаючи їхні права в рамках проце-

дури закупівель. Після прийняття Закону проти обмеження конкуренції (GWB) підприємства ма-

ють право вимагати, щоб публічні замовники дотримувалися всіх норм, які захищають права 

учасників конкурсів. Для підприємства-учасника участь у процедурі закупівель — запорука еко-

номічного виживання. Підприємство може залишатися в бізнесі лише за умови отримання дос-

татньої кількості замовлень. 

Конкуренція 

Мета максимізації конкуренції має особливе значення. Коли за одне замовлення змагаються 

багато підприємств, кожне з них прагне запропонувати найкращий варіант. Тому замовник 

отримує вигідні пропозиції.  

Однак ця конкуренція має бути здорова. Заборонено передавати отримувачам замовлень ризи-

ки, що не піддаються розрахунку, а перелік товарів/послуг має бути чіткий і однозначний; це має 
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захистити учасників від спекулятивних і потенційно небезпечних угод. Заборона обговорювати 

ціни запобігає їхньому збиванню.  

Прозорість  

Принцип конкуренції стосується насамперед відношення органу, що здійснює закупівлю, до під-

приємств, заінтересованих у замовленні. Публічні органи несуть особливу відповідальність пе-

ред громадянами й суспільством у цілому, однак слід ураховувати й інтереси інших сторін. Дуже 

важливо, щоб була можливість контролю закупівлі — не лише окремих співробітників, але адмі-

ністративного органу в цілому. Демократично легітимізований супровід парламентами на всіх 

рівнях держави та перевірка рахунків можливі лише за умови, що процедура закупівель макси-

мально прозора. Це вимагає не лише документування процедури закупівель з можливістю відс-

теження прийняття рішень, але й оприлюднення інформації про заплановані та проведені торги. 

Звісно, така прозорість іде на користь також заінтересованим компаніям і підприємствам-

учасникам. 

Створення рівних умов 

Замовник має однаково поводитися з усіма учасниками конкурсу. Усім має надаватися однакова 

інформація, усі мають оцінюватися за однаковими критеріями без урахування аспектів, що не 

стосуються предмета конкурсу. Завдяки цьому учасники можуть змагатися за замовлення в рів-

них умовах, тобто забезпечується ефективна конкуренція, від якої в свою чергу виграє замов-

ник, отримавши багато цікавих пропозицій.  

Рівні можливості гарантуються чинними нормами. Зокрема, вимагаються публічне оприлюднен-

ня критеріїв визначення переможця, а також одночасне відкриття пропозицій.  

Закупівлі як засіб здійснення політики 

Крім іншого, за допомогою закупівель публічні органи можуть досягати й політичних цілей. Тому, 

наприклад, закупівлі товарів і послуг, що відповідають принципам сталого розвитку, є гарним 

прикладом для наслідування, а також створюють нові ринки збуту таких товарів і послуг і роб-

лять їх привабливішими для підприємств. Однак заходи в рамках тендерного права мають й інші 

цілі, як-от справедлива оплата праці або підтримка обділених груп населення.  

Конфлікти цілей 

Деякі з цих цілей суперечать одна одній. Потрібно знайти компроміс. Наприклад, ефективна 

конкуренція можлива лише за відсутності абсолютної прозорості процедури закупівель: не мож-

на допускати ознайомлення учасників із пропозиціями конкурентів, інакше можливі махінації чи 

неринкові ціни. Виплата мінімальної заробітної плати означає, що учасники не можуть пропону-

вати ціни нижче певного порогу (якщо, звісно, вони не планують отримати збиток, що супере-

чить економічному здоровому глузду). Вимога наявності певних інноваційних складників робить 

участь у конкурсі неможливою для підприємств, нездатних її виконати.  

Вимоги до ефективної конкуренції 

Ці конфлікти цілей потрібно врегульовувати та спрямовувати в потрібне русло за допомогою 

тендерного права. Відповідні рішення варто стисло розглянути на прикладі відкритої процедури 

закупівель. Відкрита процедура до 2016 року була стандартною згідно із Законом про обмежен-

ня конкуренції. Тепер до неї прирівняно невідкриту процедуру (у якій попередній кваліфікаційний 

відбір відокремлено від фази подання пропозицій). Однак принципових відмінностей між проце-

дурами немає.  

Нижче перелічено основні етапи відкритої процедури. 
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1. Оприлюднення інформації про конкурс (у межах країни або ЄС). 

2. Надсилання/завантаження тендерної документації. 

3. Надходження пропозицій. 

4. Відкриття пропозицій. 

5. Перевірка й оцінювання пропозицій: 

 - професійність, спроможність і надійність учасника, 

 - зміст і економічна обґрунтованість пропозиції. 

6. Уточнювальні переговори — ціна не обговорюється! 

7. Перевірка інформації про учасника згідно з § 134 Закону про обмеження конкуренції (лише 

для торгів на суму, що перевищує порогове значення для ЄС). 

8. Визначення переможця конкурсу. 

9. Оприлюднення результатів. 

Для дотримання цієї процедури, а отже й забезпечення ефективної та прозорої конкуренції за-

стосовуються, зокрема, такі методи:  

- оприлюднення інформації до й після процедури закупівель;  

- багаторівневий контроль різними працівниками; 

- документування; 

- надійний захист прав учасників конкурсу. 

Оприлюднення інформації до процедури закупівель дає підприємствам можливість дізнатися 

про майбутні закупівлі та подати заявки замовнику. Тому оприлюднена інформація має містити 

як найважливіші характеристики товарів/послуг, що закупаються, так і вимоги до потенційних 

постачальників. У цьому контексті функція забезпечення конкуренції йде пліч-о-пліч з бажаною 

прозорістю. Із 2016 року публічні замовники в стандартних випадках зобов’язані навіть відкрива-

ти в Інтернеті загальний доступ до тендерної документації, тобто до переліку товарів/послуг і 

умов контракту. Це означає, що підприємства, громадяни, ЗМІ, органи контролю тощо мають 

можливість отримувати та оцінювати інформацію про заплановані закупівлі. Найцікавішим для 

підприємств є, звісно, таке: чи заінтересовані вони взяти участь у процедурі закупівель і чи мо-

жуть це зробити з огляду на висунуті замовником вимоги. Тому, наприклад, потрібно оприлюд-

нити також критерії вибору потенційних постачальників і критерії визначення переможця конкур-

су. Із самого початку учасники конкурсу мають розуміти, що потрібно замовнику. У них є право 

адаптувати свої пропозиції до цих вимог. 

Контроль публічних закупівель 

Захисту прав учасників конкурсів відводиться в німецькому праві особливе місце. Існує лише 

одне окреме положення, яке однозначно передбачає нікчемність укладеного контракту в разі 

певних порушень. Це § 135 Закону проти обмеження конкуренції. Згідно з ним, контракт визна-

ється нікчемним, якщо замовник не виконав свої зобов’язання з інформування потенційного пос-

тачальника, тим самим позбавивши останнього можливості захиститися від порушень процеду-

ри закупівель.  

Однак контроль здійснюють також ЗМІ, місцеві ради, рахункові палати тощо. 
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Закупівлі в суспільному контексті 

Ефективні закупівлі передбачають наявність в установі культури конкуренції. Наприклад, від-

дання переваги місцевим підприємствам відверто суперечить принципам тендерного права, яке 

вимагає рівних можливостей для всіх компаній. Розкриття економічних зв’язків і конфліктів інте-

ресів має розумітися як невід’ємна частина культури закупівель. 

Порушення у сфері закупівель, насамперед, звісно, корупційного характеру, неприйнятні для 

політиків і суспільства. На жаль, навіть у Німеччині трапляються такі порушення й кримінальні 

злочини. У газетах усе частіше з’являються повідомлення про змови постачальників або викриті 

корупційні скандали. Проте в разі виявлення таких дій вони мають значні адміністративні, часто 

й кримінальні наслідки та викликають суспільний осуд.  

 

Схема 1. Огляд процедури 

 

Схема 2. Ієрархія норм європейського тендерного права 
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