
 

 

 

Вих. № 2003 

"05" листопада 2020 року 

 

Антимонопольний комітет України 

Адpеса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 45 

 

Голова ГО «НОВІ БРОВАРИ» 

Сімутін Р.В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ! 

ГО «НОВІ БРОВАРИ» здійснює моніторинг системи “Prozorro” на предмет 

дотримання вимог Законів України, зокрема, законодавства про захист економічної 

конкуренції під час проведення  публічних закупівель.  

Так ГО «НОВІ БРОВАРИ» були виявлені факти та обставини, що можуть 

свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час 

проведення, зокрема, наступних закупівель: 

UA-2020-04-16-008000-b Процедура закупівлі 1 

UA-2019-08-22-002845-c Процедура закупівлі 2 

UA-2019-08-22-000679-b Процедура закупівлі 3 

UA-2019-08-22-000727-a Процедура закупівлі 4 

UA-2018-12-18-000992-b Процедура закупівлі 5 

UA-2018-11-22-001532-b Процедура закупівлі 6 

UA-2018-11-07-002662-c Процедура закупівлі 7 

UA-2018-10-26-000448-b Процедура закупівлі 8 

UA-2018-10-12-000215-b Процедура закупівлі 9 

UA-2018-10-12-000109-c Процедура закупівлі 10 

 

 

 

 

Порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення, 

закупівель було вчинено: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМАТИКА 

УКРАЇНА" (40175293) (Учасник 1) 

ЄДРПОУ  40175293 

 Адреса   01010, Україна, Київська область, м. Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 

11А, Офіс 54 

Та  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ ПЛАНЕТА" 

ЄДРПОУ  40107071 

Адреса 01010, Україна, м. Київ, Київ, Київ, вул. Івана Мазепи, 11А, Офіс 54 

 

зокрема, наступних закупівель: 
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Опис процедур закупівлі.  
 

№ 

процедур

и 

Предмет 

закупівлі  

Дата 

опри- 

люднення 

Очікуван

а вартість 

Замовник Постачальник/ 

сума договору 

Процедура 

закупівлі 1 

Комп’ютерне 

обладнання 

16.04.2020 

16:54 

244200.00 

UAH 

Управління державної охорони 

України 

ТОВ 

"СИСТЕМАТИКА 

УКРАЇНА" 

#40175293 — 202 

070.40 UAH 

Процедура 

закупівлі 2 Протяжні сканери 

формату А4, А3 та 

книжковий 

22.08.2019 

16:48 

208000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 181 

920.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 3 

Комп’ютерна 

техніка (системні 

блоки з 

моніторами та 

ноутбуки) 

22.08.2019 

16:53 

415000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 395 

999.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 4 

Протяжні сканери 

формату А0 

22.08.2019 

16:40 

600000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ "ОФІС 

СИСТЕМ ЛТД" 

#40744685 — 467 

001.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 5 

Зовнішній диск 

USB 

18.12.2018 

16:47 

49000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ 

"ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ 

РІШЕННЯ" 

#30256061 — 43 

250.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 6 

Ноутбук 15,6” 

22.11.2018 

15:39 

188000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 181 

200.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 7 

Протяжний сканер 

формату А3 та 

протяжний сканер 

формату А4 

07.11.2018 

16:52 

190574.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 185 

840.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 8 

Станція геофізика 

з потужною 

графікою, 

монітори та набір 

для модернізації 

системних блоків 

26.10.2018 

11:20 

915000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз"  

Процедура 

закупівлі 9 

Багатофункціонал

ьний пристрій 

кольоровий 

струйний А3 

формату та 

картриджі до 

нього 

12.10.2018 

09:42 

108800.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 103 

020.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 

10 

Широкоформатни

й сканер та 

комплектуючі до 

нього 

12.10.2018 

10:20 

250300.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 220 

500.00 UAH 

 

Опис виявлених ознак порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

Процедура закупівлі 1 
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Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-

04-16-008000-b свої пропозиції подали 3 учасника:  

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція 

ТОВ ІТ ПЛАНЕТА 207 480,00 
UAH з ПДВ 

200 154,00 
UAH з ПДВ 

ТОВ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА" 211 176,00 
UAH з ПДВ 

202 070,40 
UAH з ПДВ 

ТОВ "Ворлдвайд Мануфакчурінг, І.Д." 230 160,00 
UAH з ПДВ 

230 160,00 
UAH з ПДВ 

 

За результатами оцінки пропозицій учасників закупівель Замовником було 

акцептовано пропозицію ТОВ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА"#40175293, та укладено 

договір на загальну суму 202 070,40 UAH з ПДВ  

 

 

Опис суб’єктів господарювання, які вчинили порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції. 

 

Назва суб’єкта господарювання (Учасник 1): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА" (40175293) (Учасник 1) 

ЄДРПОУ  40175293 

 Адреса   01010, Україна, Київська область, м. Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 

11А, Офіс 54 

 

Назва суб’єкта господарювання (Учасник 4): 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ ПЛАНЕТА" 

ЄДРПОУ  40107071 

Адреса 01010, Україна, м. Київ, Київ, Київ, вул. Івана Мазепи, 11А, Офіс 54 

Обставини та факти які свідчать про антиконкурентні узгоджені дії 

учасників під час проведення Процедури закупівлі 14. 

Аналіз матеріалів процедури закупівлі свідчить, що ТОВ "СИСТЕМАТИКА 

УКРАЇНА"  та ТОВ "МАЙВЕР КОНСАЛТ" узгодили між собою умови участі у 

Процедурі закупівель 1. Зазначасно підтверджується наступним. 

 

Взаємозв’язок та спільні інтереси Відповідачів. 

 

1. ТОВ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА"  та ТОВ "ІТ ПЛАНЕТА" подають свої 

цінові пропозиції з мінімальною різницею в ціні, при чому домовленість між 

компаніями простежується в узгодженій поведінці стосовно визначення 

цінових пропозицій компаній в закупівлі ТОВ "СИСТЕМАТИКА 

УКРАЇНА"  подає вищу цінову пропозицію, аніж ТОВ "ІТ ПЛАНЕТА", для 

отримання перемоги останнього. 
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ТОВ "ІТ ПЛАНЕТА" подає лише технічний пакет документів, тобто не повний, 

що не відповідає вимогам тендерної документації замовника та в будь-якому випадку 

буде відхилений, про що учасники свідомо розуміли та виконував дані дії задля 

перемоги  один одного.   

Таким чином, аналіз документації, що була надана учасниками свідчить про те, 

що на стадії підготовки своїх тендерних пропозицій учасники були обізнані щодо 

конкурсних пропозицій один одного, що дозволило Учасникам забезпечити перемогу 

у відкритих торгах певному суб'єкту господарювання у кожному окремому випадку, 

а інші Учасники приймали участь у якості технічної кандидатури, таким чином 

Учасники погодили свою поведінку під час проведення процедури відкритих торгів. 

Аналізуючи вищенаведені факти існує велика вірогідність, що тендерні 

пропозиції, Учасників. Виходячи з вищевикладеного, необхідно звернути увагу на те, 

що ТОВ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА"  та ТОВ "ІТ ПЛАНЕТА", для участі в торгах 

були завантажені на електронний майданчик з одного і того персонального 

комп’ютера, а отже з однієї IP-адреси. 

 

2. ТОВ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА"  та ТОВ "ІТ ПЛАНЕТА" згідно 

офіційних даних з ЄДР: зареєстровані за одною адресою та здійснюють 

господарську діяльність за адресою - 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА 

МАЗЕПИ, БУД. 11А, ОФІС 54 

 

Процедура закупівлі 2-10 
Процедура 

закупівлі 2 Протяжні сканери 

формату А4, А3 та 

книжковий 

22.08.2019 

16:48 

208000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 181 

920.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 3 

Комп’ютерна 

техніка (системні 

блоки з 

моніторами та 

ноутбуки) 

22.08.2019 

16:53 

415000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 395 

999.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 4 

Протяжні сканери 

формату А0 

22.08.2019 

16:40 

600000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ "ОФІС 

СИСТЕМ ЛТД" 

#40744685 — 467 

001.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 5 

Зовнішній диск 

USB 

18.12.2018 

16:47 

49000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ 

"ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ 

РІШЕННЯ" 

#30256061 — 43 

250.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 6 

Ноутбук 15,6” 

22.11.2018 

15:39 

188000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 181 

200.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 7 

Протяжний сканер 

формату А3 та 

протяжний сканер 

формату А4 

07.11.2018 

16:52 

190574.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 185 

840.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 8 

Станція геофізика 

з потужною 

графікою, 

монітори та набір 

26.10.2018 

11:20 

915000.00 

UAH ДП "Науканафтогаз"  
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для модернізації 

системних блоків 

Процедура 

закупівлі 9 

Багатофункціонал

ьний пристрій 

кольоровий 

струйний А3 

формату та 

картриджі до 

нього 

12.10.2018 

09:42 

108800.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 103 

020.00 UAH 

Процедура 

закупівлі 

10 

Широкоформатни

й сканер та 

комплектуючі до 

нього 

12.10.2018 

10:20 

250300.00 

UAH ДП "Науканафтогаз" 

ТОВ ІТ 

ПЛАНЕТА 

#40107071 — 220 

500.00 UAH 

 

Аналогічний опис всіх обставин, як у процедурі закупівлі 1. 
За результатами моніторингу оприлюдненої на веб-порталі prozorro.gov.ua 

інформації, встановлено участь в закупівлях учасників – ТОВ "СИСТЕМАТИКА 

УКРАЇНА", ТОВ "ІТ ПЛАНЕТА" (далі за текстом– учасники), в діях яких вбачаються 

ознаки антиконкурентних узгоджених дій з метою спотворення результатів 

тендерних закупівель. 

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. 

 Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні 

сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель 

відповідно до законів України "Про громадські об’єднання", "Про звернення 

громадян" і "Про інформацію". 

Характер та кількість збігів та сукупність вищенаведених фактів, неможливо 

пояснити випадковим збігом обставин і свідчить, що документи для участі у закупівлі 

готувались учасниками спільно та узгоджено з використанням одних і тих же файлів 

або про те, що документи готувались одним із учасників. 

Таким чином, учасники торгів при підготовці документів, поданих ними у 

складі цінових пропозицій замінили ризик, що його породжує економічна 

конкуренція, на координацію своєї поведінки у господарській діяльності, чим 

усунули конкуренцію між собою, а, відповідно, право на укладення договорів на 

закупівлю, було отримано не на конкурентних засадах. 

Всі зазначені документи є у системі «Prozorro». 

Отже, таке подання тендерних пропозиції учасників, які виступають 

конкурентами в аукціоні не є природним та свідчить про те, що під час участі у 

процедурах закупівель та підготовки тендерних пропозицій учасники діяли 

спільно, узгоджуючи свої дії та були обізнані щодо цінових пропозицій один 

одного. Такі дії, щодо підготовки документів для подання в складі своїх тендерних 

пропозицій доводять наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій. 
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Положеннями п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

визначено, що порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є 

антиконкурентні узгоджені дії. 

Пунктом 4 ч. 2 ст. 6 даного Закону визначено, що антиконкурентними 

узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення 

результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

Приписами ст. 3 Закону встановлено, що закупівля здійснюється, зокрема, за 

принципом добросовісної конкуренції серед учасників. 

Оскільки замовник обмежений у ході здійснення процедури торгів лише тими 

пропозиціями, які подані, то у разі якщо учасники замінять конкуренцію між собою 

на координацію, замовник не отримує той результат, який би він мав в умовах 

справжньої конкуренції, тобто вибір переможця закупівлі на принципах прозорої 

конкурентної процедури. 

Відтак, узгодження учасниками торгів своїх тендерних пропозицій усуває 

конкуренцію та змагальність між учасниками, а отже спотворює результат, тобто 

об’єктивно кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання 

найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв’язку з наявністю 

лише справжньої конкуренції. 

Отже, учасниками було вчинено порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 

ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. 

ПРОШУ: 

1. Розглянути дане звернення та надати відповідь у встановлений законодавством 

строк. 

2. Провести перевірку викладених фактів. 

3. Встановити порушення ЗУ «Про захист економічної конкуренції» які були 

вчинені ТОВ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА", ТОВ "ІТ ПЛАНЕТА"   .  

4. Накласти штраф на ТОВ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА", ТОВ "ІТ ПЛАНЕТА"  за 

вчинені антиконкурентні узгоджені дії під час конкурсу (аукціону), що призвело 

до спотворення результату конкурсу (аукціону) 

5. У разі залишення заяви без розгляду, відкрити провадження проти Відповідачів за 

власної ініціативи врахувавши звернення як повідомлення про вчинення 

порушення конкурентного законодавства. 

 

Про готовність відповіді прошу повідомити за телефоном 067-287-09-64 та направити 

відповідь: на електронну адресу: new.brovary@ukr.net та в паперовому вигляді за 

адресою: 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна 22,офіс 309. 

 

 З повагою,  

 

Голова ГО «Нові Бровари»                           Р.В. Сімутін      

mailto:new.brovary@ukr.net

