
 

№0704-0119  07.04.2020р. 

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 ЛКП «Ратуша сервіс» (далі Замовник) проведено 
тендерну закупівлю за предметом «Поточний ремонт приміщень індекси 18 і 19 (душові) м. Львів, пл. 
Ринок, 1» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи. За результатами 
проведеної процедури відкритих торгів (номер UA-2020-02-20-000700-a), Замовник оприлюднив 
інформацію про намір укласти договір з учасником - переможцем торгів ТОВ «БК ТМ ГРУП» на суму 
662 985,62 гривень. 

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

1. Відповідно до вимог абзацу 12 розділу 3 тендерної документації, Замовником була 
встановлена наступна вимога, до учасників закупівлі: 

«Всі документи повинні міститись у складі тендерної пропозиції. Документ розміщений на 
декількох сторінках повинен бути завантажений в електронну систему одним файлом. Тендерна 
пропозиція учасника має бути підписана електронним цифровим підписом учасника 
(керівника/представника учасника)». 

У відповідь на дані вимоги, учасник – переможець ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 
підписав свою тендерну пропозицію електронно - цифровим підписом ТОВ «БК ТМ ГРУП», а не 
електронно - цифровим підписом керівника/представника учасника як вимагав Замовник (Додаток 1). 

 
2. Відповідно до вимог частини 1 додатку 1 тендерної документації, Замовником була 

встановлена наступна вимога, до учасників закупівлі: 
«Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які 

підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам 
до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: довідку учасника  згідно за підписом 
уповноваженої особи учасника щодо наявності власного або орендованого обладнання та 
матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуги на території м.Львова та Львівської 
області . 

Довідка 
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази 

(Форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку у разі наявності таких бланків)» 

№ 
п/п 

Назва, тип машини, 
механізму, 

устаткування 

Виробник/марка та 
термін експлуатації 

(років) 

Стан та 
кількість(нове, 

справний) 

Власне, орендоване, 
лізинг чи інше право 

користування 

     
     

  

Крім того, відповідно до вимог підпункту 14, пункту 5, додатку 3 (технічного завдання) до 
тендерної документації, Замовник визначив наступний об’єм робіт: 

«Перевезення сміття до 15 км – 7,144 тонни»  
Пунктом 4.7. додатку 3 (технічне завдання) до тендерної документації, Замовник визначив 

наступну вимогу: 
«Прибирати та вивозити будівельне сміття після закінчення робочої зміни та виконання 

робіт. (кожного робочого дня зранку до 9:00 або після 18:00).  Прибирання та вивезення побутового 
та будівельного сміття здійснюється силами підрядника  за його кошт». 



Також пунктом 5.1. додатку 3 (технічне завдання) до тендерної документації, Замовник 
визначив наступну вимогу: 

«Транспортування меблів та речей балансоутримувача здійснити на склад вказаний 
замовником». 

У відповідь на дані вимоги, учасник – переможець ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 
надав довідку про наявність матеріально – технічної бази, де не вказав за допомогою якого саме 
транспорту, буде перевозити меблі та речі Замовника, а також транспортувати будівельне сміття 
щодня. Крім того ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ подав календарний графік виконання робіт, 
де вказав, що вивіз сміття буде здійснювати щоденно. Відсутність власного або орендованого 
транспорту в учасника - переможця ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, свідчить про 
недостатню кількість матеріально технічної бази учасника, що не відповідає частині 1 додатку 1 
тендерної документації Замовника. 

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

пропозицію учасника ТОВ «БК ТМ ГРУП», відповідно до частини 1 статті 30 Закону, через не 
відповідність пропозиції умовам тендерної документації. Однак Замовник всупереч Закону визначив 
переможцем ТОВ «БК ТМ ГРУП», чим порушив принцип об’єктивної та неупередженої оцінки 
тендерних пропозицій наведений у статті 3 Закону. 

 
Також варто зазначити, що Замовник відхилив економічно вигіднішу пропозицію учасника ФОП 

КУЗИК ІГОР АНДРІЙОВИЧ через схожу причину. Потенційний брак матеріально – технічної бази 
учасника, особливо зважаючи, що об’єкт де будуть виконуватись роботи є з ускладненим доступом у 
туристичній – пішохідній частині міста, а також зважаючи на значні об’єми сміття та регулярність з 
якою його потрібно вивозити, наявність власного чи орендованого спеціалізованого вантажного 
транспорту в учасника ТОВ «БК ТМ ГРУП» є прямою необхідністю.  

 
3. Відповідно до вимог таблиці 1 додатку 2 тендерної документації, Замовником була 

встановлена наступна вимога, до учасників – переможців закупівлі: 
 

№
 
п/
п 

Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику 
документи в електронному вигляді (формат  DOC, DOCX, PDF, JPG або інший загальнодоступний 
формат) через електронну систему закупівель з накладанням електронного цифрового підпису 
(ЕЦП), або кваліфікованого електронного підпису (КЕП) а саме: 

 1) пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону: 

1 сканкопія довідки, виданої уповноваженим органом, про відсутність судимостей у фізичної особи, яка 
є учасником (датована не раніше 20 днів до кінцевої дати подання тендерних пропозицій або більш 
пізнішої дати); 

2 сканкопія довідки, виданої уповноваженим органом, про відсутність судимостей у службової 
(посадової) особи учасника, яка підписала тендерну пропозицію (датована не раніше 20 днів до 
кінцевої дати подання тендерних пропозицій або більш пізнішої дати); 

3 довідку/інформацію у довільній формі про відсутність інших обставин для відмови, визначених 
частиною 1 статті 17 Закону; 

 2) частиною другою статті 17 Закону: 

4 сканкопія документу, виданого уповноваженим органом, про відсутність в Учасника заборгованості з 
податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, датованого після 
оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів (або документ відповідного змісту, 
отриманий за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника» (https://cabinet.sfs.gov.ua) офіційного 
веб-сайту Державної фіскальної служби України). 

 
Замовник 01.04.2020 року, на веб-порталі уповноваженого органу оприлюднив повідомлення 

про намір укласти договір з учасником – переможцем ТОВ «БК ТМ ГРУП», однак впродовж 5 днів з 
дати оприлюднення повідомлення, учасник - переможець ТОВ «БК ТМ ГРУП» не надав через 
електронну систему закупівель вище перелічені документи по статті 17 Закону, що не відповідає 
вимогам Замовника. 

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

пропозицію учасника ТОВ «БК ТМ ГРУП», відповідно до частини 1 статті 30 Закону, через не подання 
документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону.  

 
Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань зокрема здійснює моніторинг 

закупівель у відповідності до статті 7-1 Закону України “Про публічні закупівлі”. 
Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладання 

договору про закупівлю та його виконання. 



Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного фінансового 
контролю або його заступник за наявності зокрема інформації, отриманої від громадських об’єднань, 
про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за 
результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 9 цього 
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. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 
Закону України «Про громадські об’єднання», - 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 
Закону України «Про громадські об’єднання», -  

 
ПРОШУ: 

 
1. Почати моніторинг закупівлі UA-2020-02-20-000700-a у відповідності до статті 7-1 Закону 

України «Про публічні закупівлі». 
2. Призначити та провести перевірку закупівлі UA-2020-02-20-000700-a a 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 ЛКП «Ратуша сервіс» з приводу вищезазначеної закупівлі на 
законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

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

5. Після проведення перевірки закупівлі звернутися до суду по притягненню посадових осіб, 
винних у порушенні вимог законодавства, до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 11900 грн. за 
кожну із закупівель, проведених із порушеннями. 

6. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне порушення.  
7. Додати  цього замовника в план перевірки на наступний звітній період (ІІ квартал 2020 року). 
8. Надати інформацію про останні контрольні заходи проведені в Замовника. 
 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. 

Львів, вул. С.Крушельницької, 23 кв.1 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   

 
 
Додаток 1 

 


