
 

№0204-0116  02.04.2020р. 

Начальнику Західного офісу 
Держаудитслужби 
Кроляку Роману Йосиповичу 
_______________________________ 
79007, м. Львів, вул. Костюшка, 8 

 
Шановний Романе Йосиповичу! 

 
Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг 

публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями у Західному регіоні України. 

За інформацією веб-порталу prozorro.gov.ua ЛКП «Ратуша сервіс» (далі Замовник) проведено тендерну 
закупівлю за предметом «Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення 
мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, м. Львів, пл. Ринок 1» ДК 021:2015: 45331000-6 — Встановлення 
опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря. За результатами проведеної процедури 
відкритих торгів (номер UA-2020-01-03-001729-a), Замовник уклав договір з переможцем торгів ТОВ «САХАРА» 
на суму 2 471 550,00 гривень. 

За результатами ретельного аналізу оприлюдненої на веб-порталі інформації, виявлено наступні 
порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закону): 

1. Відповідно до протоколу № 26 засідання тендерного комітету від 23 січня 2020 року, Замовником 
відхилено пропозицію учасника ТОВ «КЛІМАТБУДСЕРВІС» в через невідповідність пропозиції учасника вимогам 
документації, а саме: 

«Учасником в складі пропозиції не надано сертифікатів на обладнання». 
Однак тендерна документація та додатки до неї, не містить вимог стосовно надання сертифікатів на 

обладнання у складі тендерних пропозиції учасників закупівлі.  
 
2. Наступною підставою для відхилення пропозиції учасника ТОВ «КЛІМАТБУДСЕРВІС», Замовник 

вказав: 
«Учасником подано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, в якій вказано тільки двоє 

працівників – директор та монтажник системи вентиляції та кондиціонування, з якої випливає наявність лиш 
одного працівника необхідної кваліфікації, а отже це не може вважатись достатньою кількістю для виконання 
даних робіт та послуг». 

Однак, Замовник у частині 2 додатку № 1 до тендерної документації, вказав наступну вимогу до учасників 
закупівлі: 

«Лист (довідка) на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника або 
уповноваженої особи Учасника завірений печаткою (за наявності) згідно таблиці у якому зазначено інформацію 
про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання товару 
(виконання робіт, надання послуг) за предметом закупівлі. 
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з/п 
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Стаж роботи на 
зазначеній 

посаді 
(роки, місяці) 

Трудовий 
договір, 
договір 

ЦПХ, інше 
     

 

У відповідь на дану вимогу учасник ТОВ «КЛІМАТБУДСЕРВІС» надав лист про наявність працівників 
відповідної кваліфікації де вказав 2-ох працівників, директора та монтажника системи вентиляції та 
кондиціонування. Однак, Замовник у своїй вимозі не конкретизував яку саме кількість працівників повинні мати 
учасник закупівлі, а також не вказав такої інформації у технічному завданні.   

 
З огляду на вище наведене, Замовник безпідставно відхилв економічно вигідну пропозицію учасника  

ТОВ «КЛІМАТБУДСЕРВІС». Такими діями Замовник порушив принципи наведені у статті 3 Закону, а саме 
об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій та максимальна економія та ефективність. 

 
3. Відповідно до вимог частини 3 додатку 1 тендерної документації, Замовником була встановлена 

наступна вимога, до учасників закупівлі: 
«Лист (довідка) на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків), за підписом керівника або 

уповноваженої особи Учасника завірений печаткою (за наявності) про досвід успішного виконання 
аналогічного договору (договорів)  на суму від  60 000,00 грн. згідно поданого взірця. Під аналогічним 
договором слід розуміти договір, предмет якого відповідає найменуванню предмета закупівлі». 



№ 
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виконання 

      
 
У відповідь на дану вимогу, учасник – переможець ТОВ «САХАРА» надав довідку про наявність досвіду 

виконання аналогічного договору, де зазначив 6 договорів з наступними предметами закупівлі:  
- Сантехнічні роботи з холодного водопостачання, опалення, гарячого водопостачання, теплопостачання 

калориферів, каналізації, зворотнього водопостачання в обласному державному архіві по вул. Карпенка в м. 
Тернополі; 

- Постачання обладнання та його монтаж на об’єкті: «Автоцентр Jaguar LandRover» м. Київ, вул. Кільцева 
дорога 1; 

- Влаштування теплової траси на об’єкті: «Резеденція Екзарха з допоміжними приміщеннями» вул. 
Микільського-Слобідська, 5 в Дніпровському районі м. Києва»; 

- Влаштування котельні на об’єкті: «Резиденція Екзарха з допоміжними приміщеннями» вул. 
Микільського-Слобідська, 5 в Дніпровському районі м. Києва»; 

- Роботи по влаштуванню інженерних мереж та системи фільтрації води військового містечка № 1 м. 
Теребовля Тернопільської обл; 

- Постачання монтаж, пуско-налагоджувальні роботи системи опалення, водопостачання, каналізації, 
дахової котельні, теплових завіс, водомірних вузлів, пожежного гідранта за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Шевченка,11. 

Однак жоден договір не має аналогічного чи навіть схожого предмету закупівлі як вимагав Замовник 
«Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини 
приміщень 5-го поверху, м. Львів, пл. Ринок 1». Наведене не відповідає вимогам Замовника. 

 
4. Відповідно до вимог частини 1 додатку 1 тендерної документації, Замовником була встановлена 

наступна вимога, до учасників закупівлі: 
«Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують 

відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 
встановленим замовником, а саме: довідку учасника  згідно за підписом уповноваженої особи учасника щодо 
наявності власного або орендованого обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для надання 
послуги (виконання робіт) на території м.Львова та Львівської області». 

Довідка 
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази 

(Форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку у разі наявності таких бланків) 

№ 
п/п 
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механізму, 
устаткування 

Виробник/марка 
та термін 

експлуатації 
(років) 

Стан та 
кількість(нове, 

справний) 

Власне, 
орендоване, лізинг 

чи інше право 
користування 

     
     

 
У відповідь на дану вимогу, учасник – переможець ТОВ «САХАРА» надав довідку про наявність 

матеріально - технічної бази, однак у пунктах 2-11, 53 довідки не вказав назву, тип машини механізму, а у пунктах 
1, 13, 15, 17, 22, 28, 39, 47, 51, 52, 57, 58, 64, 65, 67 не вказав виробника/марки обладнання. Крім того  учасник – 
переможець ТОВ «САХАРА» у даній довідці не вказав термін експлуатації усього обладнання, що не відповідає 
вимогам Замовника. 

 
5. Відповідно до вимог частини 5 розділу 3 тендерної документації, Замовником була встановлена 

наступна вимога, до учасників закупівлі: 
«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: 

- документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника 
процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції». 

У відповідь на дану вимогу, учасник – переможець ТОВ «САХАРА» надав протокол зборів № 1 від 
03.01.2019 року, згідно якого учасники зборів вирішили: 

«Дозволити укладення значних правочинів які вчинятимуться Товариством у ході його поточної 
господарської діяльності протягом 1 (одного року) з дня проведення цих Загальних Зборів Учасників». 

Оскільки учасник – переможець ТОВ «САХАРА» подав свою пропозицію 14.01.2020 року, то на момент 
подачі пропозиції даний документ був не дійсний. Інших документів що підтверджують повноваження посадової 
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції ТОВ 
«САХАРА» не надавав. 

 
Зважаючи на вищенаведене, вважаємо, що Замовник був зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію 

учасника ТОВ «САХАРА», відповідно до частини 1 статті 30 Закону, через не відповідність пропозиції умовам 
тендерної документації. Однак Замовник всупереч Закону визначив переможцем ТОВ «САХАРА», чим порушив 
принцип об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій наведений у статті 3 Закону. 

 
Також варто зазначити, що різниця між пропозиціями учасника ТОВ «КЛІМАТБУДСЕРВІС», якого 

безпідставно відхилив Замовник та ТОВ «САХАРА» якого необґрунтовано обрано переможцем складає 
676 550,00 гривень. 



 
Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань зокрема здійснює моніторинг закупівель у 

відповідності до статті 7-1 Закону України “Про публічні закупівлі”. 
Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладання договору про 

закупівлю та його виконання. 
Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного фінансового контролю 

або його заступник за наявності зокрема інформації, отриманої від громадських об’єднань, про наявність ознак 
порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського 
контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 9 цього Закону. 

Статтею 164'“* КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення законодавства про 
закупівлю. У відповідності до вимог ст. 255 КУпАП, у таких категоріях справ протоколи про правопорушення 
мають право складати органи державного фінансового контролю, з подальшим передання його до суду для 
вирішення питання про притягнення осіб до відповідальності. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 Закону 
України «Про громадські об’єднання», - 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 Закону 
України «Про громадські об’єднання», -  

 
ПРОШУ: 

 
1. Почати моніторинг закупівлі UA-2020-01-03-001729-a у відповідності до статті 7-1 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 
2. Призначити та провести перевірку закупівлі UA-2020-01-03-001729-a 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 ЛКП «Ратуша сервіс» з приводу вищезазначеної закупівлі на законність 
та відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

4. Зобов’язати замовника, ЛКП «Ратуша сервіс» здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у 
відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 

5. Після проведення перевірки закупівлі 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 (ІІ квартал 2020 року). 
8. Надати інформацію про останні контрольні заходи проведені в Замовника. 
 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 

вул. С.Крушельницької, 23 кв.1 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та на 
електронну пошту на адресу: centergmd@gmail.com. 

 
 

З повагою 
Голова Правління         М. Сімка 

 
Олег Блінов  
097 405 69 51   

 
 
 
 
 
 
 
 


