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ЗВЕРНЕННЯ 

 
Вих№__01/08_ від __05.08.2019р.  
 

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». 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником 
Виконавчий комітет Української міської ради (далі – Замовник)  оголошено відкриті торги на Інші 
завершальні будівельні роботи (Реконструкція міського стадіону на набережній р. Дніпро в 
м.Українка) 

Ідентифікатор тендеру UA-2019-07-23-000880-a 
 
Ретельно вивчивши тендерну документацію Замовника, повідомляємо про наступне: 

1. тендерна документація Замовника не враховує вимоги рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення 
змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій)», яке уведено в дію Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року 
«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)». 

2. тендерна документація Замовника не враховує порядок розрахунку кошторисної 
заробітної плати (згідно листа Мінрегіону від 03.04.2017 р. №7/15-3463 та згідно 
Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 
визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 
27.07.2018р. № 196. 

3. згідно з постановою Кабміну № 668  від 1 серпня 2005 р. (Про затвердження Загальних 
умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві): 

 Ці  Загальні  умови  відповідно  до  Цивільного  кодексу України (  435-15  )  
визначають  порядок  укладення  та виконання договорів  підряду  на  проведення  
робіт  з  нового  будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного 
переоснащення діючих підприємств (далі -  капітальне  будівництво  об'єктів),  а  
також комплексів  і видів робіт,  пов'язаних із капітальним будівництвом об'єктів. 

 Загальні умови є  обов'язковими  для  врахування  під  час укладення   та   
виконання   договорів   підряду   в  капітальному будівництві  (далі  -  договір  
підряду)  незалежно   від   джерел фінансування   робіт,   а   також  форми  
власності  замовника  та підрядника (субпідрядників). 

 Договірна ціна у договорі підряду визначається на  основі кошторису як  
приблизна  або  тверда.   
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 У разі укладення  договору  підряду  за  результатами  торгів (тендеру)  вид 
договірної ціни та вимоги до кошторису визначаються у тендерній документації 
замовника. Договірна ціна у цьому випадку повинна   відповідати  ціні,  зазначеній  
у  тендерній  пропозиції підрядника, визнаного переможцем торгів (тендеру). 

Замовником у тендерній документації не зазначено вид договірної ціни. 
 

Згідно ст.22 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація повинна містити:  
інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі 
відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета 
закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, 
що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і 
функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо 
доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні 
позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, 
передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. 
Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, 
патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі 
якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна 
містити вираз "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні 
передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. 

 

Отже, Замовником не виконані вимоги ст.22 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки 

тендерна документація не містить інформації щодо виду договірної ціни, вимог до розрахунку 

кошторисної заробітної плати. 

 

Виходячи з вищенаведеного,  

 

 

ПРОСИМО: 

1. Провести моніторинг закупівлі. 

2. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки  

Відповідь просимо надіслати на електронну адресу trypilskiykray@gmail.com 

 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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