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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

 

ГО «Агентство ефективних рішень» здійснює громадський контроль у сфері публічних закупівель 

та звертається до Вас з інформацією про наступне. 

 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 

(далі - Система), Службою автомобільних доріг в Сумській області, код ЄДРПОУ 24014538 (далі - 

Замовник), було оголошено закупівлю на придбання поточного середнього ремонту автомобільної 

дороги загального користування державного значення Т-25-03 Вільне-Кролевець (окремими ділянками) 

за кодом національного класифікатора ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг. Унікальний номер 

закупівлі - UA-2019-11-14-001680-c. Очікувана вартість закупівлі - 74 124 000,00 грн. 

 

Детально проаналізувавши тендерну документацію, зазначаємо: 

 

Щодо наявності дискримінаційних вимог у тендерній документації 

 

У тендерній документації встановлено наявність дискримінаційних вимог, які суперечать 

чинному законодавству у сфері публічних закупівель, та порушують право учасників брати 

участь у даній закупівлі згідно встановленого законом порядку. 

 

Зокрема, відповідно до пункту 5.1.3 у розділі “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” 

тендерної документації для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційному критерію 

«Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору»  учасники у 

складі тендерної пропозиції повинні надати:  

“Позитивний (-і) відгук (-ки) замовника послуг/робіт (балансоутримувача об’єкту будівництва або 

ремонту) за аналогічним (ми)  договором (-ами).  

Під аналогічним договором необхідно розуміти укладений (-і) учасником протягом 2015-2019 

років  договір (-ри) з капітального ремонту, реконструкції, будівництва або поточного середнього 

ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення  з сумарним обсягом 

виконання  за будь-які 2 роки (в межах 2015-2019 років) основних видів робіт (по кожному виду окремо)  

не менше 100 % від необхідних обсягів даної процедури закупівлі, а саме: 
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- влаштування нижнього та/або вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонної суміші – 55 642,0 

м2; 

- влаштування верхнього шару покриття з асфальтобетонної суміші– 55 642,0 м2”. 

Зазначаємо, що встановлення такого положення в тендерній документації, суттєво обмежує 

можливість взяти участь у торгах учасників, які мають багаторічний досвід роботи у даній сфері, 

водночас здійснили менший сумарний обсяг перелічених ремонтних робіт.   

 

Хочемо наголосити, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету 

України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, у своєму 

рішення від 02.04.2019 року №3871 встановила, що вимога про підтвердження виконання 

ремонтів автомобільних доріг за кожним з основних видів робіт у обсязі не меншому ніж 100% від 

обсягу, визначеного Замовником, є дискримінаційною вимогою по відношенню до учасників 

закупівлі. Колегія зобов’язала Замовника усунути вказане порушення.  

Окрім того, відповідно до пункту 5.1.1 у розділі “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” 

тендерної документації для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційному критерію 

«Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» учасники у складі тендерної пропозиції повинні 

надати довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що буде залучена при 

виконанні робіт відповідно до Додатку 1 до тендерної документації. 

В свою чергу, відповідно до Додатку 1 учасник повинен надати Довідку про наявність обладнання 

та матеріально-технічної бази, підтвердивши наявність наступного обладнання: 

 

№ з/п Назва Кількість, од 

1 Асфальтоукладальник 1 

2 Коток дорожній 4 

3 Фреза дорожня 1 

4 Автогудронатор 1 

5 Автогрейдер 1 

6 Екскаватор 1 

7 Автомобілі-самоскиди 10 

 

Вважаємо, що Замовник обмежив коло учасників процедури закупівлі тільки тими, які зможуть 

підтвердити наявність саме вказаного переліку та у вказаній кількості обладнання.  

 

Таким чином, вважаємо, що такі вимоги порушують права потенційних учасників даних торгів. 

 



Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі- 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 суперечать нормам Закону, вважаємо їх протиправними та дискримінаційними. 

 

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.  

 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 

 

1. Зобов’язати Замовника Службу автомобільних доріг в Сумській області (код ЄДРПОУ 

24014538) вилучити з тендерної документації у названій закупівлі (UA-2019-11-14-001680-c) вимоги, 

які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації потенційних учасників, шляхом внесення 

змін до тендерної документації. 

2.  Зобов’язати Замовника у випадку неможливості усунути вказані порушення - скасувати 

вказану закупівлю. 

3. Зобов’язати відповідальних осіб Замовника (членів тендерного комітету або уповноважену 

особу) проводити закупівлі відповідно до норм Закону та підзаконних нормативно-правових актів.  

4. Зобов’язати відповідальних осіб Замовника (членів тендерного комітету або уповноважену 

особу) надати пояснення щодо зауважень до проведення закупівель, викладених в цьому зверненні.  

Прошу розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законодавством строки 

електронною поштою на е-mail: ageffsolutions@gmail.com   

 

 

З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 
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