
К Р И В О Р І З Ь К И Й      Ц Е Н Т Р       Р О З С Л І Д У В А Н Ь

       Вих. №13/08-19 від «20» серпня 2019 р.

РАУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БЕРЕЗІВСЬКОГО
РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

67308, Україна, Одеська обл., селище міського типу
Раухівка, Одеська область Березівський район

смт.Раухівка вул.Евгена Кравця 
(Повна назва отримувача адреса: повна адреса замовника)

ГО «Криворізький Центр Розслідувань»
Код ЄДРПОУ 41213905 

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014, м. Кривий Ріг, вул.
Ракітіна, буд. 7 кв.8; 

ktl727272@gmail.com  
+380987764189

сайт проекту: https://dozorro.org/community
 

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,

Замовником РАУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ

ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ: 22446206) було оприлюднено звіти про укладені договори:

ID UA-2019-08-15-000785-b на Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним

покриттям біля будинку культури по вул.Гвардійська смт Раухівка Березівського району

Одеської обл. -реконструкція (ДК 021:2015: 92610000-0 — Послуги з утримання спортивних

закладів), вартістю 1 488 184,00 грн.

ID UA-2019-08-16-000309-a на Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним

покриттям біля будинку культури по вул.Гвардійська смт Раухівка Березівського району

Одеської обл. -реконструкція (ДК 021:2015: 92610000-0 — Послуги з утримання спортивних

закладів), вартістю 1 488 184,80 грн.

Загалом за даним предметом закупівлі та об’єктом: 2 976 38,80 грн.

Проаналізувавши зазначену повідомляємо наступне.

1. Відповідно до «Порядку визначення предмета закупівлі», затвердженого Наказом

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 454 від 17.03.2016 “Визначення

предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1

Закону за об'єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення

вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
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житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також галузевих

будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування.

Види ремонтів та перелік робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг

України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно

до показників другої – п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника.”

Відповідно до частини 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон),

забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим

Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг

до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет

закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або

застосування цього Закону.

Оскільки, загальна вартість за даним предметом закупівлі Спортивний майданчик для

міні- футболу зі штучним покриттям біля будинку культури по вул.Гвардійська смт Раухівка

Березівського району Одеської обл. -реконструкція (ДК 021:2015: 92610000-0 — Послуги з

утримання спортивних закладів)  перевищує межі, встановлені статтею 2 Закону «Публічні

закупівлі», Замовник не мав права укладати договір з постачальником без застосування однієї з

процедур, передбачених Законом.

Згідно зі статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством

процедур закупівель тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових),

уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Згідно з  ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»: «У разі здійснення

закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що

вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість,

що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково

оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно

до статті 10 цього Закону.»

Відповідно до частини 1 ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон),

«Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на

веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим

Законом, інформацію про закупівлю, а саме звіт про укладені договори - протягом одного дня з

дня укладення договору.
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Наказом №490 від 22.03.2016 , затвердеженим МЕРТ України, затверджено форму Звіту

про укладені договори, відповідно до п. 2 Наказу: Формами документів, зазначених у пункті 1

цього наказу, затверджуються обов’язкові поля, що заповнюються замовником шляхом унесення

в них наявної інформації в електронній системі закупівель.

Обов'язковим полем для заповнення, є і п. 14 «Інформація про технічні та якісні характеристики

товарів, робіт чи послуг».

Предметом договору (пункт 4 статті 180 ГК України) є узгоджені сторонами умови про

найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги

до їх якості. Стаття 266 ГК України вміщує ширше поняття предмету договору поставки, як

визначені родовими ознаками продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах,

технічних умовах, документації до зразків (еталонів), прейскурантах чи товарознавчих

довідниках. Предметом поставки можуть бути також продукція, вироби, визначені

індивідуальними ознаками. 

Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення

(асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками,

типами, розмірами визначаються специфікацією за згодою сторін, якщо інше не передбачено

законом. 

Під якістю розуміють сукупність властивостей продукції/робіт/послуг, що обумовлюють її

придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. Для уникнення

розбіжностей необхідно детально описувати продукцію її кількість, варто вказувати марку,

модель, серію, відповідність ГОСТу, рік випуску, особливі характеристики (потужність, сорт,

тонажність, місткість, колір).

Згідно до роз’яснення Департаменту регулювання публічних закупівель

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, «…слід зазначити, що оскільки

в системі електронних закупівель реалізована можливість розміщення копії договору разом

зі звітом про укладений договір, замовник у разі розміщення такого договору може у

пункті 14 форми звіту про укладений договір указати, що  інформація про технічні та

якісні характеристики товарів, робіт чи послуг зазначена у договорі.

При цьому, ураховуючи вимоги Цивільного та Господарського кодексів України,

які регулюють договірні відносини сторін, у разі заповнення форми звіту про укладений

договір без прикріплення копії договору замовнику необхідно указати інформацію про

технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг, які визначені у такому

договорі.»
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Посилання на роз’яснення:

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=915a6531-fe39-48b6-839a-7a34424a0aed&lang=uk-UA

Як порушення вищенаведеного, в електронній системі закупівель не заповнено

обов’язкове поле 14 Звіту про укладені договори,  відсутні договір та

специфікація/кошторис до договору, що порушує вимоги Закону, а також не дає

можливості визначити технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг., які

придбав Замовник.

Окрім того, згідно наказу №463 від 21.03.2019 р. (Про внесення змін до наказу

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490),

який набув чинності з 03 травня 2019 р., обов’язковим полем для заповнення, є п. 16-1.

«Джерело фінансування закупівлі». Як порушення вищевказаного, Звіти про укладені

договори, які публікувались з 03.05.2019 р.  Замовником, також оприлюднені з

порушеннями.

Обов'язковим полем для заповнення, є і п. 12 «Місце поставки товарів, виконання робіт чи

надання послуг», згідно договору. Деякі звіти, такі як на придбання меблів, обладнання, тощо,не

містять цієї інформації.

Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на

веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника

або уповноважена особа (особи). Статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні

правопорушення, передбачено, «Порушення законодавства про закупівлі. … неоприлюднення

або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог

законодавства, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених

осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

Як порушення вищенаведеного, данні Звіти було оприлюднено на сайті Уповноваженого

органу з порушенням порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог

законодавства.

Виходячи з вищевикладеного,

ПРОШУ:
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1. Перевірити зазначені вище закупівлі на предмет законності та, у випадку виявлення

порушень, вжити відповідних заходів щодо негайного їх усунення 

2. В подальшому дотримуватись всіх вимог Закону України «Про публічні закупівлі»,

публікуючи всю необхідну інформацію у Звітах про укладені договори, або шляхом

завантаження в систему договорів та додатків до них.

3.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки. 

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно

з законодавством України.

З повагою, 
Коріненко Тетяна Леонідівна                                                20  серпня 2019 р.
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