
 

ГО «Трипільський Край» 

Ідентифікаційний код 40484223 

Email: trypilskiykray@gmail.com 

 

Голові Київської міської державної адміністрації 

Кличко Віталію Володимировичу 

01044, м.Київ, Шевченківський район,  

вул. Хрещатик, будинок 36 

 

Керівнику Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 

Кожарі Юрію Олександровичу 

04209, м.Київ, вул. Богатирська, будинок 30 

 

 

Щодо усунення порушень у закупівлях  

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro, Замовником «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1» було оголошено 

допорогову закупівлю UA-2018-03-06-002020-c (ДК 021:2015: 71220000-6 — Послуги з 

архітектурного проектування) на проектні роботи по об’єкту Капітальний ремонт 

центрального стерилізаційного відділення з заміною обладнання КМДКЛ 1 за адресою 

Богатирська, 30 з очікуваною вартістю 400 000,00грн. 

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» 

За результатами аналізу тендерної документації і процедури закупівлі виявлено 

ряд суттєвих порушень. Так, оприлюднене на порталі уповноваженого органу технічне 

завдання на закупівлю проектних  робіт по об’єкту «Капітальний ремонт центрального 

стерилізаційного відділення  з заміною обладнання Київської міської дитячої клінічної 

лікарні № 1 за  адресою вул. Богатирська , 30» містить дискримінаційні та надмірні 

вимоги до учасників закупівлі. А саме: 

1. Розділ «Перелік документів для підтвердження  можливості виконання робіт, що 

мають бути надані у складі  пропозиції» містить вимогу надати копію сертифікату ISO 

9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» (ДСТУ ISO 9001:2015). Вказана 

вимога не стосується предмета закупівлі, не впливає на якість послуг та може 

вважатися дискримінаційною. Дискримінаційність даної вимоги  підтверджується 

рішенням АМКУ № 188-р/пк-ск від 13.02.2014року, з яким можна ознайомитись за 

посиланням: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=102506&schema=main  

2. Замовник вимагає від учасника завірити кожну сторінку усіх наданих копій документів 

мокрою печаткою та підписом керівника. Така вимога є надмірною, оскільки Законом 

України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо використання 

печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями», який набув 

чинності 19.07.2017р. встановлено, що печатка не є обов’язковою. А саме статтю 58-1 

Господарського кодексу України доповнено наступним положенням: «Відбиток 

печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається 
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суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого 

самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу 

державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у 

встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи 

такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. 

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати 

нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не 

встановлена законом.». Принагідно зазначаємо, що вимога щодо обов’язкової 

наявності відбитку підпису на документі чи то нотаріального його посвідчення, тягне 

за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від п’ятдесяти 

до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Згідно з  ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»: «Під час здійснення 

закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в 

абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів 

здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть 

використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника 

товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення 

договору».  

Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим Наказом ДП 

“Зовнішторгвидав” №35 від 13.04.2016, яким встановлено, що під час здійснення 

Закупівель Замовники повинні дотримуватися таких принципів здійснення закупівель: 

добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; 

об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій; запобігання корупційним діям і 

зловживанням. 

Таким чином, при використані електронної системи Замовник має 

дотримуватися основних принципів здійснення закупівель та порядку їх проведення.  

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОСИМО: 

1. Зобов’язати Замовника усунути порушення, шляхом внесення змін в 

документацію, а у випадку неможливості притягнути до 

відповідальності винних осіб. 

2. 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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