
 

 

№ 2311-0784  23.11.2020р. 

КЗ «Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 
Ступенів з поглибленим вивченням окремих  
предметів та курсів художнього-естетичного  
циклу імені Назарія Яремчука» 
_______________________________ 
59200, Чернівецька обл., м. Вижниця,  
вул. Р. Шухевича, 8  

 
 
 
Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг 

публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями у Західному регіоні України. 

За інформацією веб-порталу prozorro.gov.ua, КЗ «Вижницька школа – інтернат І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо естетичного циклу імені Назарія Яремчука» (далі 
Замовник), оголошено закупівлю за процедурою відкриті торги: 
№ 
п/п 

Ідентифікатор закупівлі Предмет закупівлі  Сума укладеного 
договору 

1 UA-2020-08-05-005649-a Тверде паливо (брикети Pini Kay) 1 110 000,00 

 
 1. Згідно пункту 19 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закону), тендерна 
документація повинна містити: 

«опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до 
відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з 
оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки 
та описки». 

Проаналізувавши тендерну документацію, було встановлено, що опис формальних несуттєвих помилок 
наведений у тендерній документації не містить прикладів формальних (несуттєвих помилок) та не відповідає 
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 710 від 15.04.2020 року 
«Про затвердження Переліку формальних помилок». 

 
2. Згідно пункту 8 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація 

повинна містити: 
«проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов» 
Крім того, частиною 5 статті 41 Закону визначено, що умови договору про закупівлю не можуть 

змінюватись, крім вичерпного переліку випадків наведених у статті. 
Проаналізувавши проект договору Замовника, було встановлено, що він не містить у повному обсязі, 

порядку змін істотних умов договору про закупівлю згідно частини 5 статті 41 Закону. 
 

 Статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність за 
складання тендерної документації не у відповідності із вимогами Закону. 
 

 
З огляду на викладене вище, 

 
Прошу: 

 
1. Невідкладно привести тендерні документації у відповідність до вимог Закону України «Про публічні 

закупівлі» та наказу № 710 від 15.04.2020 року. 
2.  Вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у майбутньому; 
3. З метою підвищення ефективності функціонування системи ProZorro, підвищення рівня конкуренції, 

ефективності функціонування та якості подання учасниками пропозиції, рекомендуємо в подальшому при 
проведенні закупівель дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, визначених в статті 5 Законі 
України «Про публічні закупівлі», а саме: 

- добросовісна конкуренція серед учасників; 
- максимальна економія, ефективність та пропорційність; 
- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 



- недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 
- об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
- запобігання корупційним діям і зловживанням. 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника за адресою 79000, м. Львів, вул. 

Костюшка, 18 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та/або на електронну пошту на 
адресу: centergmd@gmail.com. 

 
З повагою 
Голова Правління                               М. Сімка 
 
Олег Блінов  
0974056951 


