
 

№ 1310-0729 13.10.2020р. 

Начальнику Західного офісу 
Держаудитслужби 
Кроляку Роману Йосиповичу 
_______________________________ 
79007, м. Львів, вул. Костюшка, 8 

 
Шановний Романе Йосиповичу! 

 
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 відділом освіти Давидівської об’єднаної територіальної 

громади (далі Замовник) проведено тендерну закупівлю за предметом «Комп’ютерне обладнання» ДК 
021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання. За результатами тендерної закупівлі (номер UA-2020-08-26-
002361-b), Замовник по лоту № 2 уклав договір з учасником - переможцем торгів ТОВ «Нео-ІТ» на суму 1 
016 921,60 гривень. 

За результатами ретельного аналізу оприлюдненої на веб-порталі інформації, виявлено наступні 
порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закону): 

1. Згідно протоколу засідання тендерного комітету оприлюдненого на веб порталі Prozorro 17 вересня 
2020 року, Замовник відхилив пропозицію учасника ТОВ «Торгово – консалтингова компанія «Фрай» з наступним 
обґрунтуванням: 

«Згідно поданої інформації у складі тендерної пропозиції ТОВ «Торгово - консалтингова компанія 
«Фрай» встановила наступне: відповідно до умов Додатку 2 до тендерної документації учасники у складі 
пропозиції повинні подати Опис товару, що пропонується учасником (вказати детальні характеристики, 
виробника, ТМ). Зокрема, замовником, пропонується до поставки Персональний комп’ютер Lenovo ideacentre 
A340-22IWL  артиклем (F0EB00N8UA), учасником до поставки запропоновано Lenovo ideacentre A340-22IWL  з 
артиклем (F0EB00N9UA). Товар Персональний комп’ютер Lenovo ideacentre A340-22IWL  з артиклем 
(F0EB00N9UA), що пропонується учасником не відповідає артиклу, що заявлений Замовником (F0EB00N8UA) а 
частині кольору, всупереч вимог Додатку 2 до тендерної документації. 

Отже, відхилити пропозицію ТОВ «Торгово-консалтингова компанія «Фрай» на підставі абзацу 2 
пункту 2 частини 1 статті 31 Закону тендерна пропозиція учасника: на підставі абзацу 2 пункту 2 частини 1 
статті 31 Закону тендерна пропозиція учасника: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим 
вимогам щодо  предмета закупівлі тендерної документації (Товар Персональний комп’ютер Lenovo ideacentre 
A340-22IWL з артиклем (F0EB00N9UA), що пропонується учасником не відповідає артикулу, що заявлений 
Замовником (F0EB00N8UA) а частині кольору, всупереч вимогам Додатку 2 до тендерної документації». 

Однак проаналізувавши тендерну документацію, було встановлено, що Замовник не вказав конкретного 
кольору комп’ютерного обладнання яке хоче закупити. Крім того у технічному завданні Замовник вказав технічні 
характеристики бажаного комп’ютерного обладнання із позначкою «або еквівалент». 

 У відповідь на такі вимоги учасник ТОВ «Торгово – консалтингова компанія «Фрай» запропонував 
еквівалентне комп’ютерне обладнання Lenovo ideacentre A340-22IWL з артиклем (F0EB00N9UA), яке повністю 
відповідає технічним характеристикам вказаним Замовником у технічному завданні. 

Вважаємо, що Замовник безпідставно відхилив пропозицію учасника ТОВ «Торгово – консалтингова 
компанія «Фрай», порушивши такими діями принципи наведені у статті 5 Закону, а саме об’єктивного та 
неупередженого визначення переможця процедури закупівлі та максимальної економії, ефективності та 
пропорційності. 

 
2. Замовник згідно абзацу 3 пункту 6 розділу «ІІІ інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної 

документації, встановив наступну вимогу до учасників закупівлі: 
«Учасники процедури закупівлі повинні надати (завантажити) файли з нижчезазначеними 

документами по лоту 1 та 2: 
- довідка учасника в довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи учасника,  з відомостями 

про тип, марку та серію товару (дані від виробника), країну походження»; 
У відповідь на дану вимогу, учасник ТОВ «Нео-ІТ» надав довідку з відомостями про тип, марку та серію 

товарів, однак не вказав країну їх походження. Наведене не відповідає вимогам Замовника. 
 
3. Замовник згідно абзацу 6 пункту 6 розділу «ІІІ інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної 

документації, встановив наступну вимогу до учасників закупівлі: 
«Учасники процедури закупівлі повинні надати (завантажити) файли з нижчезазначеними 

документами по лоту 1 та 2: 
 - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на дату розкриття тендерних 
пропозицій та/або сертифікат відповідності дійсний на дату розкриття тендерних пропозицій; та/або 



декларація про відповідність вимогам технічних регламентів дійсна на дату розкриття тендерних 
пропозицій. *Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни 
форми, назви тощо, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення. 

У відповідь на дану вимогу, учасник ТОВ «Нео-ІТ» не надав висновоків державної санітарно-
епідеміологічної експертизи та/або сертифікатів відповідності та/або декларацій про відповідність вимогам 
технічних регламентів на запропоновані ним товари стереогарнітура, клавіатура, маніпулятор типу «миша», 
пристрій для читання і запису оптичних носіїв, флеш накопичувачів на 16 та 32 GB, джерело безперебійного 
живлення. Крім того учасник ТОВ «Нео-ІТ» не вказав у своїй пропозиції чому саме він не надав таких документів. 

 
Зважаючи на вищенаведене, вважаємо, що Замовник був зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію 

учасника ТОВ «Нео-ІТ», відповідно до частини 1 статті 31 Закону, через не відповідність іншим вимогам щодо 
предмета закупівлі тендерної документації. Однак Замовник всупереч Закону визначив переможцем ТОВ «Нео-
ІТ», чим порушив принцип об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій наведений у статті 5 
Закону.  

Статтею 164'“* КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення законодавства про 
закупівлю. У відповідності до вимог ст. 255 КУпАП, у таких категоріях справ протоколи про правопорушення 
мають право складати органи державного фінансового контролю, з подальшим передання його до суду для 
вирішення питання про притягнення осіб до відповідальності. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 7 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 Закону 
України «Про громадські об’єднання», - 

 
ПРОШУ: 

 
1. Почати моніторинг закупівлі UA-2020-08-26-002361-b у відповідності до статті 8 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 
2. Призначити та провести перевірку закупівлі UA-2020-08-26-002361-b згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України № 631 від 1 серпня 2013 р та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України № 659 від 26 
липня 2018 р.   

3. Перевірити дії посадових осіб замовника з приводу вищезазначеної закупівлі на законність та 
відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

4. Зобов’язати замовника здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності до вимог Закону 
України «Про публічні закупівлі». 

5. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне порушення.  

 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 

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

 
 

З повагою 
Голова Правління         М. Сімка 

 
Олег Блінов  
097 405 69 51  


