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Вих№ 31/10 від 28.12.2018р.
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 Виконавчий комітет Української міської ради (Далі –
Замовник), було оголошено наступні відкриті торги з публікацією англійською мовою:
1.
2.
3.
4.

UA-2018-12-07-000352-a
UA-2018-12-07-000395-a
UA-2018-12-07-001891-c
UA-2018-12-10-000924-a

Ретельно вивчивши тендерну документацію, повідомляємо:
1. Відповідно до ч.4. Ст 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон):
оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у
частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються на
веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана
вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів і послуг - 133 тисячам євро;
для робіт - 5150 тисячам євро.
2. Відповідно до ст 27 Закону, у разі якщо оголошення про проведення
процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини
четвертої статті 10 цього Закону у день і час закінчення строку подання
тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення
процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично
розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та
документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис
предмета закупівлі.
В порушення вищезазначеного, розділ 3 тендерної документації (Інструкція з
підготовки тендерної пропозиції) Замовника, містить у переліку документів, які
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учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель ProZorro,
вимогу надати цінову пропозицію. Далі – цитата з тендерної документації Замовника:
«тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення
електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну,
інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів
з:
- інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовник за переліком та формою
згідно з Додатком 1;»
Також тендерна документація замовника не містить інформації про те, що
тендерна пропозиція учасників має бути подана з урахуванням ст 27 Закону.
Таким чином, Замовником було порушено порядок здійснення процедури
закупівлі.
За вказаним порушенням є практика АМКУ, зокрема, у своєму рішенні №1984р/пк-пз
від
09.12.2016р.
https://prozorro.gov.ua/attachments/2017/03/407796c852754f6e8f9149a8474d7124_58cc209
d47074906196686.pdf , колегія АМКУ визнала подібні дії порушенням діючого Закону.
Висновок
АМКУ
підтверджений
рішенням
суду
від
03.04.2018р.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73136442
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».
26 липня 2018 р. Кабінет міністрів прийняв постанову № 659 яка внесла зміни до
Постанови Кабінету Міністрів України № 631 від 1 серпня 2013 р. Згідно затверженого
порядку постанові №631 пункту 4 абзацу 6 за зверненнями ви можете розпочинати
перевірку закупівель.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі»
та ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», ПРОШУ
1. Почати моніторинг закупівель, зазначених у зверненні, у відповідності до статті 7-1
Закону України “Про публічні закупівлі”.
2. Призначити та провести перевірку закупівель згідно Постанови Кабінету Міністрів
України № 631 від 1 серпня 2013 р та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів
України № 659 від 26 липня 2018 р.
3. Перевірити дії посадових осіб Замовника з приводу вищезазначених закупівель на
законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі.
4. Зобов’язати Замовника, здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності
до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.
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5. Після проведення перевірки закупівель звернутися до суду по притягненню
посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства, до відповідальності у
вигляді штрафу у розмірі 11900 грн. за кожну із закупівель, проведених із
порушеннями.
6. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне
порушення.
7. Додати цього замовника в план перевірки на наступний звітній період (1 квартал
2019 року).
8. Надати інформацію про останні контрольні заходи проведені в Замовника.
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку,
передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу:
trypilskiykray@gmail.com

З повагою,
Віце-президент ГО «Трипільський Край»
Нос Ольга

