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ЗВЕРНЕННЯ 

 

Громадська організація «Трипільський Край» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення 

можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та 

дотримання принципів здійснення закупівель визначених Законом України «Про 

публічні закупівлі». 

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro,  замовником Військова частина 1471  (Далі – Замовник) ,були оголошені 

переговорні процедурі для потреб оборони: 

UA-2018-04-26-001061-a  (15110000-2 - М’ясо)   

UA-2018-04-26-000800-b (15110000-2 - М’ясо)   

UA-2018-04-26-000647-b (15410000-5 - Сирі олії та тваринні і рослинні жири)   

 

Ретельно вивчивши закупівлю, повідомляємо про наступне. 

1) У всіх вказаних закупівлях відповідно до пункту 6 Оголошення дата і час 

закінчення періоду подання цінових пропозицій – до 16 год. 00 хв. 08.05.2018 року  

Відповідно до пункту 13 Оголошення (Необхідність подання одиниці) до 15 год. 

00 хв. 3 травня 2018 року учасник надає одиницю товару, який пропонується 

учасником для постачання, у разі укладання з ним договору, в кількості не менше 2 

(двох) банок. Одиниця товару повинна цілком відповідати вимогам до предмету 

закупівлі вказаному в пункті 3 Оголошення, мати товарний вигляд. Уповноважена 

Вих№ 16/05 від 29.05.2018р.
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особа, яка надає одиницю товару повинна також надати документальне підтвердження 

повноважень цієї особи (оригінал довіреності, доручення або інший документ, що 

підтверджує повноваження посадової особи Учасника на подання одиниці товару).  

 

Відповідно до частини першої статті 4 Закону про особливості замовник 

відхиляє цінову пропозицію учасника відбору, зокрема, з підстави ненадання або 

несвоєчасного надання учасником одиниці товару на перевірку відповідності зразку-

еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення 

відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в 

оголошенні про проведення відбору, або документів про підтвердження відповідності 

товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета 

закупівлі, визначеним замовником.  

 

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 3 Закону про особливості у період 

подання цінових пропозицій учасник відбору надає замовнику одиницю товару на 

перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в 

оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета 

закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору. 

 

Враховуючи викладене, прийняти участь у Процедурі закупівлі зможуть лише ті 

учасники, які подали одиницю товару до 15 год. 00 хв. 3 травня 2018р., що є 

дискримінацією по відношенню до потенційних часників Процедури закупівлі з 

урахуванням кінцевого строку подання цінових пропозицій. 

 

2)     У пунктах 5.2 та 7.7 проекту договору до всіх вказаних закупівель, 

зазначене наступне: Доказом отримання Постачальником такого листа Замовника 

вважати Скрін-шот з електронної пошти Замовника central_baza@dpsu.gov.ua.  За таких 

умов, з підстав, не залежних від учасника Процедури закупівлі, Замовник може на 

власний розсуд визначити невиконання учасником-переможцем Процедури закупівлі 

умов договору, зокрема, в частині строку поставки та якості поставленого товару тощо, 

що в подальшому може стати підставою для неповернення забезпечення виконання 

договору та одночасного нарахування штрафних санкцій тощо, що є дискримінаційним 

по відношенню до потенційних учасників. 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель вже 

розглядала скаргу на подібні вимоги у тендерній документації, встановлені 

Замовником Військова частина 1471. Відповідно до рішень колегії АМКУ № 3945-

р/пк-пз від 25.04.2018 (до закупівлі UA-2018-04-10-000942-c) та № 3944-р/пк-пз від 

25.04.2018 (до закупівлі UA-2018-04-10-000350-b), дані вимоги визнані 

дискримінаційними, а Замовника зобов’язали усунути порушення. 

 

Наявність дискримінаційних вимог у документації суттєво знижує конкуренцію 

та обмежує коло учасників. Наслідками наявності дискримінаційних умов може стати 

відсутність пропозицій (як у закупівлях UA-2018-04-26-001061-a та UA-2018-04-26-
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000800-b) або їх невелика кількість (як у процедурі UA-2018-04-26-000647-b), що 

значно погіршує ефективність закупівель та може зменшувати економію. З метою 

поліпшення якості закупівель та ефективності роботи тендерного комітету, 

рекомендуємо уникати включення до тендерної документації дискримінаційних вимог. 

 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

ПРОСИМО: 

1. Перевірити факти викладені в цьому зверненні. 

2. Усунути порушення, а у разі неможливості – уникати їх у наступних 

процедурах. 

3. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом 

строки. 

4. Відповідь просимо надіслати на електронну адресу 
trypilskiykray@gmail.com 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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