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04070, 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7
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e-mail: kp_lip33062687@rambler.ru

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,
Замовником КП Комунсервіс було оприлюднено Звіти про укладені договори по
закупівлях:
UA-2018-03-02-000488-b на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Замкова
(від буд.№23 до буд.№39) в м.Липовець Вінницької обл., ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи,
пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного
будівництва на суму 161 855.98грн. Переможець ТОВ «ШЛЯХОВИК МК».
UA-2018-03-02-001186-a на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Замкова
(від буд.№2 до буд.№14) в м.Липовець Вінницької обл., ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи,
пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного
будівництва на суму 159 738.78грн. Переможець ТОВ «ШЛЯХОВИК МК».
UA-2018-04-03-000141-b на Поточний ремонт дорожнього покриття по
вул.Володимира Липківського (від буд.№28 до буд.№30) в м. Липовець Вінницької області,
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт на суму 177 720.48грн.
Переможець ТОВ «ШЛЯХОВИК МК».
UA-2018-06-04-000651-c на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Володимира
Липківського (від буд.№24 до буд.№26)ті ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та
поточний ремонт на суму 125 583.34грн. Переможець ТОВ «ШЛЯХОВИК МК».
Проаналізувавши зазначену інформацію про допорогові закупівлі, повідомляємо
наступне:
Відповідно до «Порядку визначення предмета закупівлі», затвердженого Наказом
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 454 від 17.03.2016 «Предмет
закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону
за об'єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення
вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також
галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального
користування. Види ремонтів та перелік робіт”, затверджених наказом Державної служби
автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках
предмета закупівлі відповідно до показників другої – п'ятої цифр Єдиного закупівельного
словника.
Відповідно до частини 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон),
забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених
цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і
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послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права
ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих
торгів або застосування цього Закону.
Оскільки, спільна вартість проведених закупівель за даним предметом закупівлі
перевищує межі, встановлені статтею 2 Закону «Публічні закупівлі», та складає:
321 594,76грн. по закупівлям UA-2018-03-02-000488-b і UA-2018-03-02-001186-a та
303 303,82грн. по закупівлям UA-2018-04-03-000141-b і UA-2018-06-04-000651-c, Замовник
не мав права укладати договори з постачальниками без застосування однієї з процедур,
передбачених Законом.
Це свідчить про дроблення надпорогових закупівель з метою уникнення
процедури відкритих торгів.
.
Згідно зі статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення
здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством
процедур закупівель тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових),
уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно зі ст. 9 Закону «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».
Виходячи з вищевикладеного,
ПРОШУ:
1. Перевірити зазначені вище закупівлі на предмет законності та вжити відповідних заходів
щодо усунення порушень під час здійснення майбутніх закупівель.
2. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені законом
строки.

З повагою,
Голова правління

Ю.В. Грига
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