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Вих. № 145 від «27» червня  2018р. Вінницька обласна адміністрація 

21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 70 
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Відділ освіти Мурованокуриловецької районної 
державної адміністрації 
23400,Вінницька обл.,Муровані Курилівці, вул.Соборна, 57 
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вул. Театральна, 10, м. Вінниця, 21050 
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Прокуратура Вінницької області 
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Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

Замовником  Відділ освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації 
було розміщено інформацію про відкриті торги по закупівлі UA-2018-03-12-001139-a на 
Тверде паливо, 1089 т, ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо на суму 2 756 330,00 грн. 

29 березня 2018 року відбувся аукціон, в якому взяло участь 5 учасників: 
1. ПрАТ "Вінницяоблпаливо" 
2. ФОП Ковальчук Євген Володимирович 
3. ТОВ "Виробниче Підприємство РОЛІКОН" 
4. ТОВ СЛАВРЕСУРС 
5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго Прайм". 

За результатами розгляду пропозицій, всі учасники були дискваліфіковані.  
Детально проаналізувавши Тендерну документацію зазначеної закупівлі та двох 

попередніх, було встановлено наявність дискримінаційних положень, які суперечать 
основним принципам здійснення публічних закупівель, та порушують право брати участь у 
даній закупівлі потенційним учасникам. Так, Замовником було об’єднано в один лот звичайне 
вугілля: кам’яне вугілля ДГ, кам’яне вугілля ДГР, кам’яне вугілля АМ   і запатентоване вугілля 
марки ДГЖАКОМ 13-100.  

 Додаток 2 Тендерної пропозиції містить вимогу: «Якщо учасник процедури закупівлі не 
являється виробником вказаних марок вугілля в складі пропозиції він надає оригінал 
гарантійного листа наданого учаснику процедури закупівлі безпосереднім виробником 
вугілля (або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором, продавцем 
вищевказаних марок) про гарантію відвантаження Учаснику для потреб Замовника 
вказаної в пропозиції кількості та якості вугілля, не більше десятиденної давнини відносно 
дати розкриття пропозицій».  

Такі умови свідчать про надмірні і дискримінаційні вимоги Тендерної документації, що 
суперечить принципам здійснення закупівель - добросовісна конкуренція серед учасників та 
недискримінація учасників. 
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В Системі також наявні закупівлі UA-2018-01-05-000424-b та UA-2018-03-12-001139-a. 
В зазначених закупівлях взяли участь 6 і 5 учасників відповідно. В обох випадках всіх 
учасників було також дискваліфіковано. 

В усіх трьох закупівлях Замовником на початковому етапі оцінки пропозицій було  
визнано переможцем ПрАТ "Вінницяоблпаливо". Тричі учасником ТОВ СЛАВРЕСУРС було 
оскаржено рішення про визначення переможця до органу оскарження - Постійно діючої 
адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 
законодавства у сфері публічних закупівель і отримані рішення про неправомірне обрання 
переможця. 

На нашу думку, такі дії Замовника свідчать про надання переваги певному учаснику і 
можливу змову між Замовником і учасником. 

 
 

Виходячи з вищевикладеного, 
 
 
 

ПРОШУ: 
1. Перевірити зазначені вище закупівлі на предмет законності та вжити відповідних 

заходів щодо усунення порушень.  
2. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені 

законом   строки. 
  
З повагою,   

Голова правління                                       Ю.В. Грига 


