
 

№0204-0118  02.04.2020р. 

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 коридору західної частини 5-го поверху будівлі, 
пл. Ринок, 1 м. Львів» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи. За 
результатами проведеної процедури відкритих торгів (номер UA-2020-02-18-001071-b), Замовник 
оприлюднив інформацію про намір укласти договір з ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ на суму 
747 985,99 гривень. 

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

1. Відповідно до вимог частини 2, пункту 8, додатку 2 тендерної документації, Замовником 
вимагав надати: 

«Кошторисну документацію розроблену в ПК АВК-5: договірну ціну, локальний кошторис, 
зведений кошторис, дефектний акт». 

У пункті 32 технічного завдання Замовник вказав наступний вид робіт: 
«Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість 

плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.» 
У відповідь на дані вимоги, учасник – переможець ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, у 

складі своєї пропозиції надав договірну ціну, локальний кошторис, зведений кошторис, дефектний акт. 
Однак у локальному кошторисі замість робіт які вказав Замовник у пункті 32 технічного завдання, ФОП 
ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ вказав інші, а саме: «Улаштування покриттів з керамічних плиток 
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.», що не відповідає вимогам 
Замовника. 

 
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 пункту 5.1. додатку 3 (технічне завдання) до тендерної 

документації, Замовник встановив наступну вимогу до учасників закупівлі: 
«Будівельне сміття прибирати та вивозити після кожного робочого дня (зранку до 9:00 або після 

18:00).Силами підрядника звільнити приміщення від побутового сміття». 
А також пунктом 5.2. 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, що не відповідає вимогам Замовника. 

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

пропозицію учасника ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, відповідно до частини 1 статті 30 
Закону, через не відповідність пропозиції умовам тендерної документації. Однак Замовник всупереч 
Закону визначив переможцем ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, чим порушив принцип 
об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій наведений у статті 3 Закону. 

 
Також варто зазначити, що Замовник відхилив 3 економічно вигідніші пропозиції учасників 

закупівлі: ТОВ «РІЧ БРАЗЕРС», ФОП «КУЗИК ІГОР АНДРІЙОВИЧ», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕАНДРА», через схожі невідповідності у тендерних пропозиція, 
однак помилок у пропозиції учасника ФОП ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ не помітив. 

 
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-2020-02-18-001071-b у відповідності до статті 7-1 Закону 

України «Про публічні закупівлі». 
2. Призначити та провести перевірку закупівлі UA-2020-02-18-001071-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 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. 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   


