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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 Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства 

"Українська залізниця"  (Далі – Замовник),було оголошено відкриті торги UA-2019-04-10-

000465-c 

 

Згідно з частиною 3 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник не може 

встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Разом з тим, частиною 4 статті 22 

Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують 

конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.  

Відповідно ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» Закупівлі здійснюються за 

такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та 

ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація 

учасників;об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання 

корупційним діям і зловживанням.  

Згідно до ч. 4 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація не 

повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації 

учасників.  

Відповідно ч. 1 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник має право з 

власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження 

внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації 

строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель 

таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення 

строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.  

 

Ретельно вивчивши тендерну документацію, повідомляємо про наступне:  
Тендерною документацією Замовника (додаток « 2 до тендерної документації), на 

підтвердження досвіду виконання аналогічного договору, передбачено наступне: 

«Довідка у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічного договору за  

2016-2018 рр» 

 

Вказана вимога є дискримінаційною.  

Також підтвердженням дискримінаційності вказаних вимог, зокрема, є наступні рішення 

постійно діючої колегії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель:  

№ 1531-р/пк-ск від 03.09.2015р,  

№ 114-р/пк-ск від 12.11.2010р,  

Вих№ 19/06 від 25.06.2019р
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№ 9621-р/пк-пз від 18.09.2018  

 

Виходячи з вищевикладеного,  

 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

1. З метою підвищення ефективності закупівель та забезпечення конкуренції у 

подальшому уникати включення дискримінаційних вимог до тендерної 

документації.  

2. Просимо 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 
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