
 

№ 1610-0733 16.10.2020р. 

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 відділом освіти Національною академією сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі Замовник) проведено тендерну закупівлю за предметом «Будівництво 
їдальні у військовому містечку №25, с. Старичі, Львівська область» ДК 021:2015: 45210000-2 — Будівництво 
будівель. За результатами тендерної закупівлі (номер UA-2020-09-07-005403-a), Замовник оприлюднив 
повідомлення про намір укласти договір з учасником - переможцем торгів ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму 73 580 
000,00 гривень. 

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

 
1. Замовник згідно пункту 1.1. Додатку 1 тендерної документації, встановив наступну вимогу до учасників 

закупівлі: 
«Відомості про наявність матеріально-технічної бази учасника подаються відповідно до 

запропонованої форми Таблиця «а», що визначена у даному Додатку. До переліку техніки включаються 
машини та механізми, які необхідно використовувати при виконанні робіт. Кількість техніки має бути 
достатньою для виконання робіт  у повному обсязі. 

Таблиця «а» 

№ 
з.п. 

Назва, тип машини, 
механізму, устаткування 

Виробник/марка та 
термін експлуатації 

(років) 

Стан (нове, 
справний, 
кількість) 

Власна, орендується, 
лізинг (у кого) 

1     

*Учасники включають до таблиці машини, механізми та техніку, які є необхідними для виконання робіт за предметом закупівлі відповідно до 

технічного завдання з дотриманням діючих норм та правил. Учасники можуть включити до таблиці і інші машини, механізми та техніку». 

У відповідь на дану вимогу учасник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надав довідку про наявність матеріально-
технічної бази де не вказав терміну експлуатації техніки. Наведене не відповідає вимогам Замовника. 

 
2. Замовник згідно пункту 2.1. Додатку 1 тендерної документації, встановив наступну вимогу до учасників 

закупівлі: 
«Наявність, кваліфікація та досвід основних спеціалістів (інженерно-технічних працівників) учасника 

для виконання замовлення. Відомості подаються відповідно до запропонованої форми Таблиця «б», що 
визначена у даному Додатку.  

Інформація підтверджується документами про освіту та/або підвищення кваліфікації (інженерно-
технічних працівників) та накази про призначення на посаду. На сертифікованих спеціалістів (Інженер – 
проектувальник) мають бути надані копії чинних сертифікатів, виданих уповноваженим на те органом згідно 
встановленої законодавством форми».  

У відповідь на дану вимогу учасник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надав довідку про наявність кваліфікованого 
персоналу, де не вказаний інженер – проектувальник, також не надано копії чинних сертифікатів на 
сертифікованих спеціалістів. Наведене не відповідає вимогам Замовника. 

 
3. Замовник згідно підпункту 3 пункту 5 розділу «3 інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної 

документації, встановив наступну вимогу до учасників закупівлі: 
«Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції 

підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою 
цієї статті. 

Інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним критеріям, вимогам визначеним у 
статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», завантажується ним в електронну систему закупівель 
самостійно. 



Учасники повинні відповідати кваліфікаційнім критеріям та іншим вимогам встановленим в ст.ст. 16, 
17 Закону (документальне підтвердження відповідності яким зазначено в Додатку 1 до документації)». 

Крім того у додатку 1 до тендерної документації Замовник надав форму довідки «Про відсутність підстав 
відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «про публічні 
закупівлі» 

У відповідь на дану вимогу учасник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надав довідку про відсутність підстав 
передбачених статтею 17 Закону, де зазначив:  

«ТОВ  «ХОЗХІМСЕРВІС», протягом останніх 3 років не притягувався до відповідальності за 
порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосується результатів 
спотворення результатів тендерів». 

Проаналізувавши зведені відомості Антимонопольного комітету, було встановлено, що 05.04.2020 року, 
згідно рішення № 55/15-р/к Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції. 

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

учасника ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», відповідно до частини 1 статті 31 Закону, через зазначення ним 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 та через не відповідність 
кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та наявні підстави, встановлені частиною 
першою статті 17 цього Закону. Однак Замовник всупереч Закону визначив переможцем ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», 
чим порушив принцип об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій наведений у статті 5 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. 7 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 Закону 
України «Про громадські об’єднання», - 

 
ПРОШУ: 

 
1. Почати моніторинг закупівлі UA-2020-09-07-005403-a у відповідності до статті 8 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 
2. Призначити та провести перевірку закупівлі UA-2020-09-07-005403-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 замовника з приводу вищезазначеної закупівлі 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». 

5. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне порушення.  

 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 

вул. Костюшка, 18 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  


