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вих. №98/3 від «28» лютого 2020 р. Полтавське комунальне автотранспортне 

підприємство 1628 

36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 84 

katp1628lav@gmail.com 

  

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за 

проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення 

можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та 

збільшення конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ Полтавське 

комунальне автотранспортне підприємство 1628 (надалі – Замовник), було оприлюднено 

відкриті торги з публікацією англійською мовою  на закупівлю «за кодом ДК 021:2015 (CPV 

2008) - 09130000-9 - Нафта і дистиляти (паливо) (fuel) дизельне паливо diesel fuel»,ID номер 

закупівлі: UA-2020-02-14-003444-c. Аналіз даної процедури закупівлі має наступні ознаки 

порушення: 

1. У частині 6 (Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі) розділу ІІІ тендерної документації міститься інформація, що Автозаправні станції 

Учасника  (АЗС) (у кількості  не менше 3 шт.) повинні бути розміщені на відстані не більше, а 

ніж чотири кілометри від основної  виробничо-технічної бази Замовника (м. Полтава вул. 

Кагамлика, 84). 

Проте в додатку 1 до тендерної документації дана вимога встановлена інакше: Довідку в 

довільній формі з зазначенням інформації про кількість та віддаленість АЗС учасника до 

виробничо-технічної бази Замовника. 

Встановлення зазначеної вимоги обмежує коло учасників лише тими, які мають три 

власних АЗС на відстані до 4 км від вул. Кагамлика, 84 м. Полтава, що є дискримінаційним по 

відношенню до інших суб’єктів господарювання.  

Також зазначимо, що жоден з нафтотрейдерів на території України не користується АЗС 

на праві власності, а автозаправні комплекси за договорами оренди по Полтавській області 

використовує лише ТОВ "Торговий дім Автотранс-Ойл", ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017» та 

ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА". Всі інші оператори ринку нафтопродуктів, які мають 

розгалужені мережі АЗС по всій території України ( Авіас, AMIC, Glusko, ОККО, WOG тощо), 

використовують АЗС на підставі договорів, що мають відмінні назви від «Договір оренди», 

тому вимога зазначена у пункті 2 Додатку 5 тендерної документації (Перелік документів для 

надання Учасником для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям) щодо надання 

копій документів, які підтверджують право власності на АЗС, або копії договорів оренди АЗС, 

на яких буде здійснюватися відпуск Товару Замовнику, також встановлює дискримінаційні 

вимоги до учасників. 

Також в додатку 5 тендерної документації визначено, щоаналогічними договорами 

відповідно до умов цієї Тендерної документації є договори, які підтверджують наявність в 

учасника досвіду щодо постачання (відпуск) товару відповідно до предмету закупівлі (бензин 

марки А-92 та дизельне паливо). Що є дискримінаційним, оскільки вимагає від учасників 
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наявність договору на відпуск саме бензину марки А-92 та дизельне паливо, при цьому 

Замовник закуповує лише дизельне паливо. 

Тобто, Замовником порушено принцип недискримінації учасників закріплений у ст. 3 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон). У ст. 5 Закону прямо передбачається, 

що замовники не можуть встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Заборону на 

включення до тендерної документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до 

дискримінації учасників, містить ст. 22 Закону. 

2. Крім цього, частиною 1 Розділу V (Оцінка тендерної пропозиції) передбачено "Оцінка 

тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель за 

найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків Учасників або  без ПДВ  при 

різному статусі платника податків Учасників.", що суперечить пункту 4 статті 28 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), бо після оцінки пропозицій, яка проводиться 

автоматично електронною системою закупівель (ч.1 ст.28), замовник розглядає тендерні 

пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з 

учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. 

Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї 

інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього 

Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а 

також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, 

уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель». Виходячи з 

вищевикладеного,   

ПРОСИМО: 

 

1. Внести зміни до положень тендерної документації за закупівлею ID: UA-2020-02-14-003444-c  

на предмет дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель з метою 

запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель.  

2. Надати аргументовані пояснення щодо необхідності включення до положень тендерної 

документації вимог, які звужують коло потенційних учасників тендеру та обмежують 

конкуренцію. 

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

 

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту info@iaa.org.ua в електронному 

вигляді в установлені законодавством терміни. 

З повагою, 

Виконавчий директор  

ГО «Інститут аналітики та адвокації»                                     Ю. І. Ромашко 

 
 

 
Виконавець: 

Колганова Поліна (095) 417 56 43 
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