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 Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 
замовником КУ "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний центр 
есктреної медичної допомоги та медицини катастроф" розміщено оголошення про 
відкриті торги закупівлі UA-2019-02-14-001293-b на Бензин А-92 (талони) та дизельне паливо 
(талони), ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти на суму 3 900 000,00 грн.  
 

Детально проаналізувавши документацію, було встановлено наявність 
дискримінаційних положень, які суперечать основним принципам здійснення публічних 
закупівель, та порушують право потенційних учасників брати участь у даних торгах, а саме:  
технічними вимогами щодо предмета закупівлі передбачено, що Учасник повинен мати 
розгалужену мережу (власних/орендованих/партнерських/тих, що знаходяться у 
користуванні на ін. договірних засадах) АЗС, а саме, не менш ніж 75 АЗС по Вінницькій 
області та Наявність не менше 7 АЗС у м. Вінниця та 6 АЗС за маршрутами Вінниця-
Житомир-Київ та Вінниця-Біла Церква-Київ.   Вважаємо, що дана вимога прописана під 
конкретного учасника, оскільки Тендерною документацією передбачено надання 
гарантійного листа щодо можливості своєчасного відпуску пального на території Вінницької 
області, а саме: м. Вінниця, Барський р-н, Бершадський р-н, Гайсинський р-н, Жмеринський 
р-н, Іллінецький р-н, Калинівський р-н, Козятинський р-н, Крижопільський р-н, Липовецький р-
н, Літинський р-н, Могилів-Подільський р-н, Муровано-Куриловецький р-н, Немирівський р-н, 
Оратівський р-н, Піщанський р-н, Погребищенський р-н, Томашпільський р-н, Тростянецький 
р-н, Тиврівський р-н, Тульчинський р-н, Хмільницький р-н, Чернівецький р-н, Чечельницький 
р-н, Шаргородський р-н, Ямпільський р-н.   

Разом з тим, зазначаємо, що встановлення такого положення в документації, суттєво 
обмежує можливість взяти участь у торгах учасників, які мають багаторічний досвід роботи у 
даній сфері. Таким чином, вважаємо, що встановлення такого положення є незаконним та 
порушує права  потенційних учасників даних торгів. 

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати 
дискримінаційні вимоги до учасників. Разом з тим, частиною 4 статті 22 Закону передбачено, 
що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та 
призводять до дискримінації учасників. Оскільки дані положення тендерної документації не 
мають безпосереднього відношення до предмета закупівлі, а також суперечать основним 
принципам здійснення публічних закупівель, вважаємо їх протиправними та 
дискримінаційними. 
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Виходячи з вищевикладеного, 
Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 

всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього 
Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а 
також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, 
уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель». 

 
 
 

ПРОШУ: 
1. Зобов’язати Замовника усунути порушення, шляхом внесення змін в тендерну 

документацію, а у випадку неможливості скасувати закупівлю та притягнути до 
відповідальності винних осіб. 

 
2. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені 

законом строки. 

 
З повагою,   

Голова правління                      Ю.Гр         Ю.В. Грига 


