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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 ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом""  (Далі – Замовник), було оголошено наступні відкриті торги з 

публікацією англійською мовою: 

UA-2018-10-12-000465-c 

UA-2018-10-12-000416-b 

UA-2018-10-11-000614-c 

UA-2018-10-10-001589-a 

UA-2018-10-10-001545-a 

UA-2018-10-10-000653-b 

UA-2018-10-05-000540-a 

UA-2018-10-04-000630-b 

UA-2018-10-04-000197-a 

UA-2018-10-04-000178-b 

UA-2018-10-03-001677-c 

UA-2018-10-03-001514-c 

UA-2018-10-03-000468-a 

UA-2018-10-03-000372-b 

UA-2018-09-28-001553-c 

UA-2018-09-28-001380-c 

UA-2018-09-28-001071-c 

UA-2018-09-28-000979-a 

UA-2018-09-28-000966-c 

UA-2018-09-28-000962-a 

UA-2018-09-28-000609-a 

UA-2018-09-28-000499-a 

UA-2018-09-28-000328-b 
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UA-2018-09-20-002317-c 

UA-2018-09-19-002499-c 

UA-2018-09-13-000205-a 

UA-2018-09-07-001288-c 

UA-2018-09-07-001091-a 

UA-2018-09-07-001045-a 

UA-2018-09-03-001014-a 

UA-2018-09-03-000242-b 

UA-2018-08-30-001101-c 

UA-2018-08-30-000305-b 

UA-2018-08-30-000258-b 

UA-2018-08-23-001359-a 

UA-2018-08-23-000939-c 

UA-2018-08-17-000082-b 

UA-2018-08-16-000850-b 

UA-2018-08-16-000824-b 

UA-2018-08-16-000120-c 

UA-2018-08-16-000091-c 

UA-2018-08-16-000070-a 

UA-2018-08-10-001633-b 

UA-2018-08-10-001612-b 

UA-2018-08-10-001261-c 

UA-2018-08-09-002474-b 

UA-2018-08-09-000516-a 

UA-2018-08-09-000240-a 

UA-2018-08-02-000628-c 

UA-2018-08-02-000476-c 

UA-2018-08-02-000321-c 

UA-2018-08-02-000056-b 

UA-2018-07-26-001147-c 

UA-2018-07-26-000614-a 

UA-2018-07-26-000374-a 

UA-2018-07-18-003034-a 

UA-2018-07-18-002984-a 

UA-2018-07-18-001379-c 

UA-2018-07-18-001125-b 

UA-2018-07-18-001101-b 

UA-2018-07-18-000265-b 

UA-2018-07-13-000524-c 

UA-2018-07-13-000068-c 

UA-2018-07-12-000423-a 

UA-2018-07-12-000381-a 

UA-2018-07-12-000351-a 

UA-2018-07-05-001241-a 
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UA-2018-07-05-000784-c 

UA-2018-07-05-000333-b 

UA-2018-07-05-000284-b 

UA-2018-07-05-000279-b 

UA-2018-07-05-000228-b 

UA-2018-07-04-001531-a 

UA-2018-07-03-000527-b 

UA-2018-07-03-000089-b 

UA-2018-06-27-000086-a 

UA-2018-06-26-000912-b 

UA-2018-06-23-000082-c 

UA-2018-06-23-000050-c 

UA-2018-06-22-002624-a 

UA-2018-06-14-002735-a 

UA-2018-06-14-000758-c 

UA-2018-06-14-000422-c 

UA-2018-06-12-000459-c 

UA-2018-06-08-000264-c 

UA-2018-06-08-000079-b 

UA-2018-06-07-000698-c 

UA-2018-06-07-000584-b 

UA-2018-06-07-000469-b 

UA-2018-06-04-000835-b 

UA-2018-06-01-001429-a 

UA-2018-06-01-000045-b 

UA-2018-06-01-000039-b 

UA-2018-05-31-002385-a 

UA-2018-05-31-002007-a 

UA-2018-05-31-000527-c 

UA-2018-05-30-000711-b 

UA-2018-05-30-000590-c 

UA-2018-05-30-000230-b 

UA-2018-05-30-000025-b 

UA-2018-05-30-000022-c 

UA-2018-05-25-000596-a 

UA-2018-05-25-000131-b 

UA-2018-05-25-000119-b 

UA-2018-05-24-002302-a 

UA-2018-05-24-000743-b 

UA-2018-05-21-002541-a 

UA-2018-05-18-002499-a 

UA-2018-05-18-000868-a 

UA-2018-05-18-000633-b 

UA-2018-05-18-000449-b 
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UA-2018-05-15-000307-c 

UA-2018-05-11-001391-c 

UA-2018-05-08-001804-a 

UA-2018-05-08-001692-a 

UA-2018-05-08-000425-c 

UA-2018-05-04-000347-c 

UA-2018-05-04-000341-c 

UA-2018-05-04-000174-b 

UA-2018-04-27-002092-a 

UA-2018-04-27-000718-a 

UA-2018-04-27-000710-c 

UA-2018-04-27-000540-b 

UA-2018-04-27-000461-c 

UA-2018-04-26-001608-a 

UA-2018-04-26-000467-c 

UA-2018-04-23-002095-a 

UA-2018-04-23-000642-c 

UA-2018-04-19-001806-a 

UA-2018-04-12-000813-c 

UA-2018-04-12-000255-b 

UA-2018-04-05-000060-c 

UA-2018-04-04-000502-c 

UA-2018-04-04-000329-c 

UA-2018-04-04-000233-b 

UA-2018-04-04-000213-b 

UA-2018-03-29-001020-b 

UA-2018-03-29-000260-c 

UA-2018-03-28-001174-b 

UA-2018-03-28-001123-b 

UA-2018-03-28-000912-a 

UA-2018-03-28-000672-c 

UA-2018-03-27-000618-b 

UA-2018-03-27-000163-a 

UA-2018-03-23-000342-b 

UA-2018-03-16-002071-c 

UA-2018-03-16-000173-b 

UA-2018-03-07-000351-a 

UA-2018-03-07-000065-a 

UA-2018-03-05-000214-c 

UA-2018-03-03-000675-c 

UA-2018-03-01-000931-c 

UA-2018-02-22-000685-c 

UA-2018-02-22-000423-a 

UA-2018-02-22-000395-a 
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UA-2018-01-23-003123-c 

UA-2018-01-19-001676-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 ІІІ тендерної документації (Інструкція 

з підготовки тендерної пропозиції) Замовника, містить у переліку документів, які 

учасник  повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель ProZorro, 

вимогу надати цінову пропозицію. Далі – цитата з тендерної документації Замовника: 

«Документи, що розміщуються учасником в ProZorro, повинні бути належного 

рівня зображення та доступні до перегляду. 

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом 

заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається 

інформація про ціну, та завантаження файлів з:  

1. Тендерною пропозицією (ціновою), за формою наведеною в Додатку 1 цієї 

тендерної документації. Подається окремим файлом.» 

Таким чином, Замовником було порушено порядок здійснення  процедури 

закупівлі.  

За вказаним порушенням є практика АМКУ, зокрема, у своєму рішенні №1984-

р/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  

Вказане порушення може призвести, зокрема, до відміни торгів. Принагідно 

повідомляємо, що документи цінової пропозиції та інші документи,  що стосуються 

розрахунку цінової пропозиції, можуть подаватися через авторизований електронний 

майданчик з урахуванням вимог абз. 2 ч.1. ст. 27 Закону та можуть бути доступні до 

перегляду після проведення електронного аукціону.  

https://prozorro.gov.ua/attachments/2017/03/407796c852754f6e8f9149a8474d7124_58cc209d47074906196686.pdf
https://prozorro.gov.ua/attachments/2017/03/407796c852754f6e8f9149a8474d7124_58cc209d47074906196686.pdf
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73136442
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  Одним зі способів усунення вказаного порушення може бути уточнення 

наступного змісту: «Примітка: цінова пропозиція, специфікація на товар або інші 

документи,  що стосуються розрахунку цінової пропозиції, подаються через 

авторизований електронний майданчик з урахуванням вимог абз. 2 ч.1. ст. 27 Закону 

та повинні бути доступні до перегляду після проведення електронного аукціону. 

        У випадку якщо Тендерна пропозиція за формою, наведеною в Додатку 1, 

специфікація на товар або інші документи,  що стосуються розрахунку цінової 

пропозиції будуть доступні до перегляду на етапі розгляду тендерних пропозицій 

відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону, то тендерна пропозиція такого учасника буде 

відхилена, як така що не відповідає умовам тендерної документації.» 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

Рекомендуємо: 

1. Усунути порушення та уникати подібних порушень у майбутньому. 

2. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом 

строки. 

3. Відповідь просимо надіслати на електронну адресу 
trypilskiykray@gmail.com 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 

mailto:trypilskiykray@gmail.com

