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Служба автомобільних доріг у Чернівецькій
області
_______________________________
58018, м. Чернівці, вул. Головна, 205

Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг
публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями у Західному регіоні України.
За інформацією веб-порталу prozorro.gov.ua Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області (далі
Замовник) проведено переговорну процедуру закупівлі за предметом «Будівництво моста через р. Прут на
автомобільній дорозі Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца - КПП "Дяківці", км 9+510, Чернівецька область (II черга
будівництва)» 45221111-3 — Будівництво автодорожніх мостів. За результатом проведених переговорів (номер UA2020-07-15-000326-b). Замовник уклав договір з ТОВ «ПБС» на суму 291 377 873,17 гривень.
За результатами ретельного аналізу оприлюдненої на веб-порталі інформації, виявлено наступні
порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закону):
В обґрунтуванні застосування переговорної процедури, Замовник вказав наступне:
«Відповідно до Протоколу засідання ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ТА КЛАСІВ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ №113-20 від 26 червня 2020 року».
Протоколом засідання №113-20 від 26 червня 2020 року експертна комісія з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій (Протокол) ухвалила що: відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх
рівнями, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 24 березня 2004 року №368, Національного
класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 класифікувати надзвичайну ситуацію, яка виникла на території
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей з причини значного ускладнення погодних
умов як надзвичайну ситуацію природного характеру (20310 - Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними
опадами) державного рівня.
Згідно ч. 2 ст. 40 Закону, переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі,
якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи
соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють
дотримання замовником строків для проведення тендера.
Згідно Протоколу, на території усієї Чернівецької області, через складні погодні умови склалась надзвичайна
ситуація. Однак Замовник не навів належного обґрунтування застосування переговорної процедури, яких саме
збитків було завдано негодою та як будівництво даного мосту відновить пошкоджену інфраструктуру. На даному
відрізку дороги Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца - КПП "Дяківці", км 9+510, вже більше 5 років є тимчасовий міст
проїзд по якому дозволено лише легковим автомобілям, а також змонтовані опори для будівництва нового мосту.
Згідно інформації локальних змі (https://cutt.ly/mflUinC), тимчасовий міст внаслідок негоди було ушкоджено, однак
вже 25 травня він був відремонтований та рух транспорту по ньому відновлено.
З огляду на вище наведене, вважаємо, що Замовник провів переговорну процедуру закупівлі на будівництво
нового мосту на відрізку дороги Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца - КПП "Дяківці", км 9+510 безпідставно, оскільки
пошкоджений негодою тимчасовий міст був відновлений впродовж 1 тижня, а для будівництва нового мосту
відповідно вимог статті 3 Закону необхідно було провести закупівлю за процедурою відкриті торги.
ПРОШУ:
1. Перевірити наведену вище інформацію та у випадку її підтвердження усунути порушення.
2. Вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у майбутньому;
3. З метою підвищення ефективності функціонування системи ProZorro, підвищення рівня конкуренції,
ефективності функціонування та якості подання учасниками пропозиції, рекомендуємо в подальшому при
проведенні закупівель дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, визначених в статті 5 Законі
України «Про публічні закупівлі», а саме:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія, ефективність та пропорційність;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
запобігання корупційним діям і зловживанням.

Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, вул.
Костюшка, 18 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та на електронну пошту на адресу:
centergmd@gmail.com.

З повагою
Голова Правління
Олег Блінов
097 405 69 51

М. Сімка

