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 Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 
замовником  Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради 
Вінницької області проведено процедуру UA-2020-12-18-003897-a  на «Послуги з прибирання 
та підмітання вулиць (послуги з ручного та механізованого прибирання вулиць, тротуарів, площ, 
скверів, алей міста Жмеринка)» за ДК 021:2015: 90610000-6 — Послуги з прибирання та 
підмітання вулиць на суму 4 230 000,00 грн.  
           Згідно із оголошенням про проведення процедури закупівлі строк поставки товарів, 
надання послуг, виконання робіт до 31 грудня 2021 року. Проте, відповідно до оприлюдненого 
річного плану Замовником запланована закупівля послуг з прибирання на 2020 рік.  

Статтею 4 Закону встановлено, що планування закупівель здійснюється на підставі 
наявної потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включають до річного 
плану закупівель. Річний план та зміни до нього замовник безоплатно оприлюднює в електронній 
системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до 
нього, а закупівлю здійснюють відповідно до такого річного плану. Замовником в порушення 
частини першої статті 4 Закону інформація, зазначена в оголошенні та тендерній документації не 
відповідає запланованій закупівлі.  

Відповідно до пункту 7 Наказу №1082 замовник/ЦЗО/учасник/постачальник може вносити 
зміни до інформації, яку вже оприлюднено на вебпорталі, у випадках, передбачених Законом. 
При цьому, Законом не передбачено внесення змін до оголошення про проведення процедур 
закупівлі, які передбачені частиною першою статті 13 Закону. Відповідно до пункту 2 частини 
першої статті 32 Закону замовник відміняє тендер у разі неможливості усунення порушень, що 
виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких 
порушень, які неможливо усунути. 
 

Виходячи з вищевикладеного, 
ПРОШУ: 

 
1. Перевірити зазначену закупівлю на предмет законності та розпочати заходи моніторингу. 
2. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені законом 

строки. 
 

З повагою,   

Голова правління                      Ю.Гр         Ю.В. Грига 
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