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Вих. 10-04/1 від 10 квітня 2019 р. 

 

Західний офіс Державної аудиторської служби України 

79007 м. Львів, вул. Костюшка, 8 

lviv@dkrs.gov.ua 

 

Копія:Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а 

міська клінічна лікарня ім. Князя Лева» 

1kmkl_uoz_lviv@ukr.net 

 

Координатор центру реагування на порушення у 

закупівлях у м. Львові та Львівській області  

Руденко Тетяна Василівна 

093-870-39-81  

rudenko.iaa@gmail.com 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення можливих 

порушень та їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та збільшення 

конкуренції. 

Координатором центру реагування на порушення у закупівлях у місті Львові та Львівській 

області є Руденко Тетяна. 

 

Під час проведення моніторингу здійснення публічних закупівель замовниками м. Львова 

та Львівської області мною було встановлено, що комунальним некомерційним підприємством 

«Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева» (далі також - Замовник) проведено 

закупівлю лабораторних реактивів, а саме: 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-02-21-001639-a. 

Очікувана вартість – 245 000,00 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – лікарські засоби різні (лабораторні реактиви). 

Код предмета закупівлі – 33690000-3 – лікарські засоби різні. 

Відповідно до протоколу розкриття у закупівлі взяли участь 2 учасники: 

1.  ФОП Скоропад Оксана Василівна. 

2.  ФОП Ніконов Василь Васильович. 

В результаті проведеної процедури закупівлі Замовник уклав договір з учасником 

ФОП Скоропад Оксана Василівна. 

Детально ознайомившись з тендерною пропозицією ФОП Скоропад О.В. зазначаємо, що 

документи, що надані учасником у складі тендерної пропозиції, не відповідають вимогам 

тендерної документації Замовника. 

Так, відповідно до пункту 2.1 додатку 2 тендерної документації («перелік документів, які 

вимагаються для підтвердження пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам 

Замовника») учасник надає у складі тендерної пропозиції  відомості в довільній формі, про 

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть здійснювати 
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поставку товару. 

Застосування замовником при встановленні зазначеної вимоги саме множини 

(працівників) вказує на те, що учасник повинен надати відомості про наявність в учасника 

щонайменше двох працівників відповідної кваліфікації. У складі пропозиції ФОП Скоропад О.В. 

міститься файл із назвою «Листи і довідки Скоропад.pdf», до складу якого входить довідка, де 

зазначено, що ФОП Скоропад О.В. відповідає кваліфікації та має необхідні знання та досвід. 

Штатний розпис не передбачено.  

Отже, пропозиція учасника, що має одного працівника, не відповідає вимогам Замовника, 

оскільки в тендерній документації було чітко зазначено про вимогу «працівників», які мають 

необхідні знання та досвід та будуть здійснювати поставку товару, тобто учасник повинен був 

мати два та більше працівників .  

Така пропозиція не відповідала вимогам тендерної документації та повинна була бути 

відхилена Замовником.  

 

Крім того, відповідно до пункту 1.5 розділу 3 додатку 2 тендерної документації у складі 

тендерної пропозиції надається копія паспорту фізичної особи-підприємця або іншого документа, 

що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» від 20.11.2012 №5492-VI.    

Тобто, тендерна пропозиція повинна містити, зокрема, скановану копію паспорта фізичної 

особи-підприємця. Разом з тим, згідно з положенням про паспорт громадянина України, 

затвердженим Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-XII, паспортна 

книжечка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88х125 мм, що 

складається з обкладинки та 16 сторінок.  

У складі тендерної пропозиції ФОП Скоропад О.В. у файлі «Кваліфікація Скоропад.pdf» 

містяться лише окремі сторінки паспорту, що не відповідає умовам тендерної документації 

Замовника. 

Зазначене також підтверджується практикою Постійно діючої адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель (далі - Колегія). Так, якщо у тендерній документації встановлена вимога 

щодо надання документа, який є багатосторінковим, учасник подає у складі тендерної пропозиції 

такий документ у повному обсязі, за виключенням випадків, коли в документації встановлено 

вимогу щодо подання конкретних сторінок такого документа (рішення Колегії від 16.07.2018 

№ 7034 -р/пк-пз). 

 

Крім того, відповідно до пункту 2розділу 3 додатку 2 тендерної документації учасник 

повинен надати «Відомості про учасника» за встановленою формою. 

У складі тендерної пропозиції ФОП  Скоропад О.В. у файлі «Листи і довідки 

Скоропад.pdf» надана довідка про учасника, яка не відповідає наданій Замовником формі.  

Так, учасник не зазначив скорочене найменування, як того вимагав Замовник, а вказав 

однаково повну форму – фізична особа підприємець Скоропад Оксана Василівна, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 
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Учасник включив до вказаної довідки пункт про реквізити документа, яким затверджено 

Статут учасника та вказав про відсутність Статуту згідно з законодавством.  

ФОП Скоропад О.В. не зазначила у довідці інформацію про контактну особу (ПІБ, 

телефон, електронна адреса), як того вимагав Замовник. Натомість до наданої довідки включена 

інформація про статус учасника (виробник або надавач послуг або виконавець робіт дилер, 

представник та інше), чого Замовник не вимагав  

Отже, така пропозиція не відповідала вимогам тендерної документації та повинна була 

бути відхилена Замовником.  

Крім того, не відповідає й встановленій Замовником формі документ ФОП Скоропад О.В. 

«Цінова пропозиція». Замовник передбачив, що учасник надає у складі тендерної пропозиції 

заповнену форму «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ», яка наведена в Додатку №1, Учасник не повинен 

відступати від даної форми. Назва предмета закупівлі мала бути зазначена в родовому відмінку. 

 

Таким чином, тендерна пропозиція ФОП Скоропад О.В. не відповідала вимогам тендерної 

документації. 

 

Враховуючи невідповідність пропозиції вимогам тендерної документації, Замовник 

відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» повинен був відхилити 

пропозицію ФОП Скоропад О.В. та перейти до розгляду наступної пропозиції. 

Натомість, Замовник уклав з ФОП Скоропад О.В. договір № 26 від 26.03.2019. 

Дії Замовника щодо акцептування учасника ФОП Скоропад О.В. з пропозицією, що не 

відповідає умовам тендерної документації, суперечать основним принципам здійснення 

публічних закупівель – об’єктивної та неупередженої оцінки пропозицій, максимальної економії 

та ефективності при здійсненні процедур закупівель. 
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Крім того, тендерна документація містить додаткову інформацію про те, що Замовником 

торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України укладено договір про 

надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, оплата яких може здійснюватися 

учасником переможцем торгів. Вартість послуг становить 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 

коп.). 

Отже, Замовник передбачив додаткову вимогу для учасника (переможця) оплатити 

юридично-консультаційні послуги, що надані Замовнику невідомим «Виконавцем». Разом з тим, 

незрозуміло, яким чином Замовник передбачає здійснення оплати послуг у разі відмови учасника 

від такої оплати.  

В даному випадку предметом закупівлі є фармацевтична продукція. Витрати, пов'язані з 

юридично-консультаційними послугами, не відносяться до предмету закупівлі, а отже не можуть 

бути включені до документації. Згідно з рішенням Колегії від 27.10.2017 №7587 дії замовника із 

встановлення подібної умови в документації визнані такими, що порушують вимоги частини 

четвертої статті 22 Закону та один із принципів здійснення закупівель – відкритість та прозорість 

на всіх стадіях закупівель. 

Враховуючи факт акцептування пропозицій учасників, пропозиції яких не відповідають 

вимогам тендерної документації, а також включення до тендерної документації 

дискримінаційних вимог (надання авторизаційного листа виробника), прошу орган державного 

фінансового контролю розглянути питання щодо підстав укладення такого договору Замовником, 

його чинності, правомірності, а також надати оцінку діям Замовника на предмет можливості 

укладення такого договору, враховуючи в тому числі й якість наданих «юридично-

консультаційних послуг» та сприяння «консультантів» порушенню Замовником законодавства в 

сфері закупівель.  

Виходячи з вищевикладеного,  

  

ПРОШУ: 

1. Зобов’язати Замовника скасувати рішення щодо визначення переможцем учасника ФОП 

Скоропад О.В. та під час здійснення публічних закупівель діяти виключно у рамках Закону 

України «Про публічні закупівлі».  

2. Надати оцінку діям Замовника на предмет включення до тендерної документації умови 

щодо укладення договору про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, оплата 

яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів (вартість послуг становить 2 000,00 грн. 

(дві тисячі гривень). 

3. Розглянути це звернення та повідомити про вжиті заходи у встановлені законом строки. 

 

 

З повагою     Руденко Т.В. 


