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ЗВЕРНЕННЯ 

 

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 Управління освіти і науки Броварської міської ради  (Далі – Замовник),було 

оголошено відкриті торги UA-2019-03-07-000398-c 

Згідно з частиною 3 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник не може 

встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Разом з тим, частиною 4 статті 22 

Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують 

конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.  

Відповідно ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» Закупівлі здійснюються за 

такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та 

ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація 

учасників;об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання 

корупційним діям і зловживанням.  

Згідно до ч. 4 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація не 

повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації 

учасників.  

Відповідно ч. 1 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник має право з 

власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження 

внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації 

строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель 

таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення 

строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів. 

Згідно зі ст. 25 Закону, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через 

електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в 

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де 

зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення 

замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним 

(кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17цього Закону і в тендерній 

документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у 

тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис 

предмета закупівлі, подаються в окремому файлі. 

Ретельно вивчивши тендерну документацію, повідомляємо про наступне:  
Додатком 2 до тендерної документації Замовником встановлені технічні вимоги до 

предмета закупівлі, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. У зазначеному 

документі Замовник вимагає наступне: 

Вих№ 16/05 від 20.05.2019
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«Замовник під час розгляду тендерної пропозиції має право запросити в Учасника 

закупівлі зразок товару на вибір Замовника, для проведення його фактичного 

(натурального) огляду та перевірки на відповідність технічним вимогам. Учасник 

зобов’язаний надати у складі своєї пропозиції гарантійний лист, що підтверджує 

можливість надання такого зразку протягом 2-х робочих днів, з моменту надання вимоги 

Замовником. В разі відсутності можливості Учасника надати запрошуваний зразок 

Замовнику, пропозиція може бути відхилена, як така, що не відповідає технічнім вимогам 

Замовника. 

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані 

документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови 

поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється». 

 

Зазначена вимога порушує ст. 25 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки 

передбачає можливість відхилення пропозиції за ненадання одиниці товару, який не є 

частиною тендерної пропозиції учасника.  

Таким чином, дана вимога є дискримінаційною та містить можливість для маніпуляцій та 

звужує коло потенційних учасників. 

Щодо встановлення вимогу надання зразку запропонованої продукції, є практика АМКУ, 

яка підтверджує дискримінаційність такої вимоги:  

• № 3945-р/пк-пз від 25.04.2018р. 

• № 1956-р/пк-пкз від 08.12.2016р. 

Виходячи з вищевикладеного,  

РЕКОМЕНДУЄМО: 

1. З метою підвищення ефективності закупівель та забезпечення конкуренції у подальшому 

уникати включення дискримінаційних вимог до тендерної документації.  

2. Просимо розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки.  

3. Відповідь просимо надіслати на електронну адресу trypilskiykray@gmail.com    

 

 

З повагою,  

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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