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ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,

 Замовником МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (код ЄДРПОУ: 25696652 , адреса: Україна,

місто Миколаїв, 54001, Миколаївська область, вулиця Адміральська, 22), було проведено

закупівлю ID UA-2019-01-29-000342-c на Послуги з охорони адміністративної будівлі

Миколаївської обласної ради, а також прилеглих і внутрішніх прибудинкових територій та

розташованих на них споруд і майна (ДК 021:2015: 75240000-0 — Послуги із забезпечення

громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку).

Відповідно до протоколу розкриття у закупівлі взяли участь 3 учасники:

1. ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ - ПІВДЕНЬ"

2. УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

3. ТОВ "ВІКІНГ ЛЮКС"

За результатами розгляду тендерних пропозицій, Замовником оголошено переможцем та

укладено договір з учасником ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ - ПІВДЕНЬ", Договір

№01/03-2019 від 05.03.209 р.

Ознайомившись з тендерною документацією замовника та пропозицією ТОВ

"ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ - ПІВДЕНЬ", зазначаємо, що в її складі відсутні наступні

документи.

І. Згідно Додатку 1 Тендерної документації «Кваліфікаційні критерії до учасників та

перелік документів, що мають бути надані для підтвердження кваліфікації», для підтвердження
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наявності обладнання та матеріально-технічної бази, замовник вимагає наступні документи (в

тому числі): інформація учасника у вигляді довідки у довільній формі, що містять відомості про

наявність не менше 3 груп реагування в м. Миколаєві та можливість їх виклику для запобігання

правопорушенням або затриманням правопорушників, також транспорту реагування, що

відповідає вимогам частини 5 статті 6 Закону України «Про охоронну діяльність», у кількості не

меншій 3-х одиниць, та який знаходиться у користуванні Учасника (підтверджується завіреними

у встановленому порядку копіями технічних паспортів на транспортні засоби та/або договорів).

ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ - ПІВДЕНЬ" надало у складі пропозиції довідку про

наявність не менше 3 груп реагування в м. Миколаєві, та нібито підтвердило дану вимогу

копіями технічних паспортів на транспортні засоби та договорами оренди транспортних засобів

(файл пропозиції Договір оренди транспортного засобу.pdf 14 лютого 2019 18:06):

 Договір оренди транспортного засобу між ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ -

ПІВДЕНЬ" та РОМАНЮКОМ ВЛАДИСЛАВОМ СЕРГІЙОВИЧЕМ, № б/н від 01

лютого 2019 р.;

 Договір оренди транспортного засобу між ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ -

ПІВДЕНЬ" та МАЗУР АНАСТАСІЄЮ СЕРГІЄВНОЮ, № б/н від 01 лютого 2019 р.;

 Договір оренди транспортного засобу між ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ -

ПІВДЕНЬ" та АРТЕМЕНКО ОЛЕКСАНДРОМ ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, № б/н від 01

лютого 2019 р.

1. Відповідно до статті 799 Цивільного кодексу України договір найму транспортного

засобу укладається у письмовій формі. Договір оренди транспортного засобу за участю фізичної

особи підлягає нотаріальному посвідченню.  

Як порушення вищевикладеного договори оренди, що надані учасником у складі

тендерної пропозиції нотаріально не посвідченні. Статтею 220 Цивільного кодексу України

 передбачено, що у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення

договору такий договір є нікчемним.

Не зважаючи на те, що сторони вищевказаних договрів (п. 5 п.п.5.2) домовились про те

що договори не підлягають нотаріальному посвідченню, правові наслідки недійсності

нікчемного правочину, які встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін. 

2. Відповідно до пункту 2.1.1 вищевказаних договорів, орендодавець зобов’язан протягом

10 робочих днів після набрання чинності договору, передати транспортний засіб за актом
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приймання передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється

печатками.

Вивчивши пропозицію  ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ - ПІВДЕНЬ", встановлено, що у

її складі відсутні акти приймання-передачі до договорів оренди транспортних засобів, та

відповідно не підтверджено факт передачі транспортних засобів в оренду. Подібного висновку

дійшов  Господарський суд Дніпропетровської області (рішення від 29.07.2015 р. у справі №

904/5797/14) зазначав: лише щомісячні акти наданих орендних послуг не можуть бути підставою

для фактичного підтвердження передачі об’єкта оренди в користування

http://reyestr.court.gov.ua/Review/47843470.

Виходячи з вищевикладеного вважаємо що ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ - ПІВДЕНЬ"

не надало підтвердження наявність обладнання та матеріально-технічної бази в частині наявність

у учасника транспорту реагування, який знаходиться у користуванні Учасника.

ІІ. Відповідно до п.п. 1.2 Інструкції з підготовки тендерної документації, усі аркуші

тендерної пропозиції, які містять інформацію, повинні містити підпис уповноваженої посадової

особи учасника процедури закупівлі, крім оригіналів документів, виданих іншими установами та

підприємствами.

Слід зазначити, що Замовник визначив що формальними (несуттєвими) помилками, а

саме під формальними (несуттєвими) розумітимуться помилки, що пов’язані з оформленням

тендерної пропозиції та не впливають на суть змісту пропозиції, а саме: описки, орфографічні та

граматичні помилки, незначні текстуальні помилки, допущені учасником, або помилково вказана

інформація з певних питань, відповідність якої можна встановити з інших документів пропозиції

учасника.

Тобто, відсутність підпису уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі

на усіх аркушах тендерної пропозиції, не можна віднести до формальними (несуттєвих) помилок.

ІІІ. Відповідно до Додатку 2 Тендерної документації замовника «Перелік документів, що

має надати учасник», серед інших документів міститься вимога надання інформація про

дотримання вимог з охорони навколишнього середовища при наданні послуг, визначити

необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА АРЕЙ - ПІВДЕНЬ" надано Технічні вимоги (файл пропозиції

Технічні вимоги.pdf 14.02.2019 18:06 ), але інформація, про дотримання вимог з охорони
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навколишнього середовища при наданні послуг, в ньому відсутня. Цієї інформації не містять і

інші документи у складі тендерної пропозиції учасника.

Відповідно до статті 30 Закону України “Про публічні закупівлі”, Замовник відхиляє

тендерну пропозицію учасника в разі якщо (в тому числі), учасник не відповідає кваліфікаційним

(кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону, та/або тендерна пропозиція не

відповідає умовам тендерної документації.

Дії Замовника щодо акцептування учасника без необхідних документів прямо суперечать

одному з основних принципів здійснення публічних закупівель – об’єктивної та неупередженої

оцінки пропозицій, а також є порушенням статті 30 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Згідно статті 7-1 Закону, моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення

процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання.

Договір укладено 05 березня 2019 р., станом на 06 березня 2019 р. договір не виконано.

Виходячи з вищевикладеного,

ПРОШУ:

1.   Розпочати моніторинг даної закупівлі, відповідно до статті 7-1 Закону України «Про

публічні закупівлі».

2. Перевірити зазначену вище закупівлю на предмет законності та, у випадку виявлення

порушень, вжити відповідних заходів щодо негайного їх усунення.

3. Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки. 

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно

з законодавством України.

З повагою, 
Коріненко Тетяна Леонідівна                                                06  березня 2019 р.

mailto:ktl727272@gmail.com
mailto:ktl727272@gmail.com
mailto:ktl727272@gmail.com
mailto:ktl727272@gmail.com
mailto:ktl727272@gmail.com


                     К Р И В О Р І З Ь К И Й      Ц Е Н Т Р       Р О З С Л І Д У В А Н Ь

mailto:ktl727272@gmail.com

