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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

 

ГО «Агентство ефективних рішень» здійснює громадський контроль у сфері 

публічних закупівель та звертається до Вас з інформацією про наступне: 

КЗ “Івано-Франківська обласний клінічний кардіологічний центр”, код 20535186 

(далі – Замовник), здійснює закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель (далі - Система). Після детальної їх перевірки зазначаємо: 

 

Щодо оплати юридично-консультаційних послуг учасником-переможцем торгів 

 

Під час аналізу закупівель Замовника, нами було виявлено, що при проведенні 

відкритих торгів Замовником до тендерної документації включається наступна 

інформація: 

Замовником торгів може бути укладено договір про надання юридично-

консультаційних послуг з Виконавцем, оплата яких може здійснюватися учасником-

переможцем  торгів. Вартість послуг сплачується після підписання актів виконаних 

робіт в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 15 

робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між 

Замовником та Виконавцем  угоди. У разі обрання замовником більш як одного 

переможця за результатами процедури, сума, що підлягає оплаті, розподіляється на 

частини відповідно до суми укладеного договору 

Інформацію про  оплату юридично-консультаційних послуг було внесено до 

тендерної документації закупівлі UA-2019-04-25-001469-b. 

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з пунктом 18 частини 1 ст. 1 Закону України 

“Про публічні закупівлі” (далі - Закон), предмет закупівлі – товари, роботи чи послуги, 

які закуповуються в межах єдиної процедури закупівлі щодо яких учасникам 

дозволяється подавати пропозиції. 

Рішенням Постійно діючої адмінколегії АМКУ з розгляду скарг про порушення 

у сфері закупівель № 1844-р/пк-пз від 20.02.2019 по закупівлі UA-2019-01-21-001302-a 

встановлено, що вимога про оплату юридичних консультаційних послуг переможцем 
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торгів не належить до предмета закупівлі. Відтак, положення щодо відшкодування 

таких витрат не можуть вноситись до тендерної документації. 

А, отже, Замовнику слід замовляти юридично-консультаційні послуги окремо 

від процедури закупівлі конкретного товару чи послуги. А учасники, в свою чергу, не 

зобов’язані оплачувати такі послуги. 

 

Щодо неправомірного вибору переможця  

 

За результатом проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю апаратури для 

підтримування фізіологічних функцій організму за кодом ДК 021:2015: 33180000-5 — 

Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму на суму 215 000,00, 

унікальний номер закупівлі  UA-2019-06-11-000866-a Замовник визнав переможцем та 

22.07.2019 уклав договір із ТзОВ “ЛАЙФМЕДИКА”.  

Детально проаналізувавши документи, подані ТзОВ “ЛАЙФМЕДИКА” у складі 

тендерної пропозиції, нами було виявлено, що тендерна пропозиція учасника не 

відповідала умовам тендерної документації, а саме:  

 

- у Додатку 1 до тендерної документації, розділ 3, п.6, міститься вимога, що 

учасники при підготовці пропозиції повинні враховувати заходи щодо захисту 

довкілля. Інформація подається у формі довідки довільної форми за підписом 

уповноваженої особи учасника. 

Однак, у складі тендерної пропозиції ТзОВ “ЛАЙФМЕДИКА” немає довідки про 

застосування заходів із захисту довкілля.  

Відповідно до п.4 розділу 5 тендерної документації, тендерна пропозиція відхиляється 

замовником у разі якщо: тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної 

документації. 

Таким чином, Замовник повинен був відхилити пропозицію ТзОВ 

“ЛАЙФМЕДИКА” відповідно до ст.30 Закону. 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону за порушення вимог, установлених цим 

Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, 

члени тендерного комітету замовника та/або  уповноважена особа (особи) несуть 

відповідальність згідно із законами України. 

  

Згідно зі ст. 9 Закону, громадський контроль забезпечується через вільний 

доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню 

відповідно до цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в 

електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну 

систему закупівель або письмово органів, уповноважених на здійснення контролю, про 

виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи 

електронної системи закупівель. 

 Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 

  



1. Надати пояснення особі, відповідальній за здійснення закупівель, та тендерному 

комітету щодо порушень законодавства про закупівлі, викладених в цьому зверненні та 

проконтролювати, щоб подібних порушень в подальшому не було. 

2. Зобов’язувати відповідальних осіб (членів тендерного комітету або уповноважену 

особу) проводити закупівлі відповідно до норм Закону та підзаконних нормативно-

правових актів. 

 

Прошу розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законодавством 

строки письмово або електронною поштою на е-mail: ageffsolutions@gmail.com  

 

З повагою 

Голова правління ГО  

«Агентство ефективних рішень»       Бринський О. Б. 
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