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Київському міському голові  

Кличку Віталію Володимировичу 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044  

  

Управління освіти  

Славутської районної  

в місті Києві державної адміністрації  

  

Вих№ 21/08 від 22.08.2020р Віце-президента ГО «Трипільський Край» 

Нос Ольги Олександрівни    

Тел. 067-452-27-29   

  

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 

Управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області (Далі – Замовник),було 

оголошено відкриті торги:  

 UA-2020-08-06-002098-b 
Ретельно вивчивши тендерну документацію, повідомляємо про те, тендерна 

документація Замовника передбачає надання учасником закупівлі зразка продукції до 

укладання угоди. 

 

Відповідно до ст 26 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна пропозиція подається в 

електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних 

форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх 

встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність 

кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у 

статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних 

документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. 

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про 

отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система 

https://dozorro.org/tender/UA-2020-08-06-002098-b
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закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції/пропозиції всім 

особам на рівних умовах. 

2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної 

в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). 

3. Отримана тендерна пропозиція/пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих 

тендерних пропозицій/пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні 

пропозиції/пропозиції, а саме: 

1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель; 

2) найменування та ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Згідно зі ст. 31 Закону, Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в 

електронній системі закупівель у разі, якщо: 

1) учасник процедури закупівлі: 

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього 

Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону; 

не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до 

учасника відповідно до законодавства; 

зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні 

результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою 

статті 29 цього Закону; 

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, 

та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у 

тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; 

не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в 

інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з 

моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про 

усунення таких невідповідностей; 

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, 

визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 цього Закону; 

визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно 

до вимог частини другої статті 28 цього Закону; 

2) тендерна пропозиція учасника: 
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не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі 

тендерної документації; 

викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; 

є такою, строк дії якої закінчився; 

3) переможець процедури закупівлі: 

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації 

або укладення договору про закупівлю; 

не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують 

відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону; 

не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до 

частини другої статті 41 цього Закону; 

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося 

замовником. 

2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з 

посиланням на відповідні норми цього Закону та умови тендерної документації, яким така 

тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така 

невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній 

системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, 

тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. 

3. У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою 

аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, такий 

учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини 

невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, 

та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому 

відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з дня надходження такого звернення 

через електронну систему закупівель. 

Згідно зі ст 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), замовники не мають права 

встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.  

Відповідно до Частини 4 ст 22, Закону, тендерна документація не повинна містити вимог, що 

обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо 

документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, 

якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом 
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України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних 

реєстрах, доступ до яких є вільним. 

 

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог порушують вимоги 

частини четвертої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена 

недискримінація учасників, а також права та законні інтереси учасників закупівель, пов'язані з їх 

участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості 

на всіх стадіях закупівель, передбачені частиною першою статті 5 Закону. 

 

Щодо встановлення вимогу надання зразку запропонованої продукції, є стала практика АМКУ, 

яка підтверджує дискримінаційність такої вимоги. Перелік деяких рішень АМКУ щодо вимоги 

надати зарзок: 

 № 11545-р/пк-пз від 11.06.2020 

 № 3945-р/пк-пз від 25.04.2018р. 

 № 1956-р/пк-пкз від 08.12.2016р. 

 

  

РЕКОМЕНДУЄМО:  

1. З метою підвищення ефективності закупівель та забезпечення конкуренції  уникати 

включення дискримінаційних вимог до тендерної документації.   

2. Просимо розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки.   

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

 

З повагою,   

Нос Ольга  

  

 

 

 

 

 

Віце - президент ГО «Трипільський Край»    


