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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 Виконавчий комітет Української міської ради (Далі – Замовник),було 

оголошено відкриті торги: 

UA-2019-06-07-001237-c 

UA-2019-06-24-000624-a 

UA-2019-07-17-000806-c 

UA-2019-06-03-000788-a 

UA-2019-07-15-001201-a 

 
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. 

Згідно зі ст. 25 Закону, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через 

електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в 

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де 

зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення 

замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним 

(кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17цього Закону і в тендерній 

документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у 

тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис 

предмета закупівлі, подаються в окремому файлі. 

Ретельно вивчивши тендерну документацію, повідомляємо про наступне:  

Вих№ 05/07 від 22.07.2019р
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1) Тендерною документацією Замовника, на підтвердження досвіду виконання 

аналогічного договору, учасник має надати акі документи: «Довідка про досвід 

виконання аналогічних договорів, складена за формою додатку 4 за власноручним 

підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою  з інформацією про 

виконання  аналогічних договорів не менш 2-х договорів (укладених за останні 2 

роки до 2019 р.)» 

Дана вимога суттєво звужує коло учасників та є дискримінаційною. 

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,  

 № 9621-р/пк-пз від 18.09.2018  

 

2) Додатком до тендерної документації Замовником встановлені технічні вимоги до 

предмета закупівлі, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. У 

зазначеному документі Замовник вимагає наступне: 

«На вимогу (в разі потреби) Замовника учасник зобов’язується надати зразки продукції (за 

рахунок учасника), у строк не пізніше 48 години з моменту закінчення торгів з метою  

визначення замовником якості товару. У разі надання неякісного товару Замовник має 

право відмовитись від укладання договору. 

Постачальник самостійно проводить розвантажувальні роботи в ДНЗ (спеціальні 

приміщення). 

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або 

зміни форми, назви тощо, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове 

пояснення. 

Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника 

призводить до її відхилення». 

 

Зазначена вимога порушує ст. 25 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки 

передбачає можливість відхилення пропозиції за ненадання одиниці товару, який не є 

частиною тендерної пропозиції учасника.  

Таким чином, дана вимога є дискримінаційною та містить можливість для маніпуляцій та 

звужує коло потенційних учасників. 

Щодо встановлення вимогу надання зразку запропонованої продукції, є практика АМКУ, 

яка підтверджує дискримінаційність такої вимоги:  

• № 3945-р/пк-пз від 25.04.2018р. 

• № 1956-р/пк-пкз від 08.12.2016р. 

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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