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       Вих. № 13/11-20 від «27» листопада 2020 р. 

 

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

                                                                     04070, м. Київ, 

                                                                    вул. Сагайдачного, 4 

 
(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача) 

 

 

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 УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, було оголошено закупівлю:  

ID UA-2020-09-23-000168-a на ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні 

роботи. 

 

1. Відповідно до пункту 8 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» 

(надалі-Закон), Оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити інформацію про 

мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції.  

Як  порушення вищевикладеного Оголошення не містить вищезазначеної інформації.  

2. Відповідно до пункту 9 частини 2 статті 21 Закону, Оголошення про проведення 

відкритих торгів повинно містити інформацію розмір, вид та умови надання забезпечення 

тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати). 

Як  порушення вищевикладеного Оголошення не містить умови надання забезпечення 

тендерних пропозицій. 

3. Відповідно до пункту 19 частини 2 статті 22 Закону, у тендерній документації 

зазначаються опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками 

не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. 

mailto:ktl727272@gmail.com
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Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 11 частини першої статті 9 Закону України 

"Про публічні закупівлі", Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 затверджено Перелік формальних помилок, 

який є обов’язковим для застосування та вичерпним. 

Як  порушення вищевикладеного перелік формальних помилок в Тендерній документація 

не відповідає вимогам Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 . 

4. Відповідно до частини 6 статті 17 Закону, переможець процедури закупівлі у строк, що 

не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення 

про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом 

оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, 

визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою. 

В свою чергу вимога тендерної документації замовника містить строк 5 (п’ять) днів (п. 5 

Розділу ІІІ тендерної документації). 

5. Відповідно до оголошення джерелом фінансування є місцевий бюджет, в той же час 

відповідно п. 11.1 Проекту договору,  фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету. 

6. Відповідно до пункту 14 частини 2 статті 22 Закону, у тендерній документації 

зазначається кінцевий строк подання тендерних пропозицій. 

Згідно пункту 1 Розділу ІV тендерної документації, замовником зазначено «Кінцевий 

строк подання тендерних пропозицій та час зазначено в електронній системі закупівель», 

що не відповідає вимогам Закону.  

7. Відповідно до частини 16 статті 29 Закону, повідомлення з вимогою про усунення 

невідповідностей повинно містити інформацію:  перелік виявлених невідповідностей; посилання 

на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності;  перелік 

інформації та/   

Як порушення вищевикладеного, Вимога про усунення невідповідностей по всім трьом 

учасникам не містить всіє інформації. 

 

8. За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було допущено до оцінки 

тендерні пропозиції двох учасників, ТОВ СІГМА ГРУП та ТОВ «ГІДРОБУД ЛІМІТЕД». 

Ознайомившись з їх тендерними пропозиціями  зазначаємо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20201122#n1265
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20201122#n1267
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20201122#n1268
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20201122#n1270
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20201122#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20201122#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20201122#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20201122#n1276
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Частиною 9 статті 26 Закону передбачено, що Учасник має право внести зміни або 

відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення 

пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані 

електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій. 

Отже, будь-які зміни до тендерної пропозиції можна вносити лише до закінчення строку 

подання тендерних пропозицій, а відповідно і замовники такі зміни беруть до розгляду в разі, 

якщо їх подано до закінчення даного строку. Згідно пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації, 

учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель (далі – Система) всі 

документи передбачені цією тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних 

пропозицій. 

8.1. ТОВ СІГМА ГРУП. 

8.1.1. Відповідно до пункту 2.1. Розділу ІІІ тендерної документації, учасник надає 

забезпечення тендерної пропозиції  Гарантія (електронна банківська гарантія або стендбай 

акредитив (Bid bond Guarantee or Bid bond SBLC)  в розмірі 0,5% від очікуваної вартості 

закупівлі та п. 2.2., учасник надає страхову гарантію. 

Як порушення вищевикладеного, учасником до кінцевого строку подання тендерних 

пропозицій, ненадані вищезазначені гарантії, що також підтверджується файлами завантаженими 

учасником після кінцевого строку подання тендерних пропозицій, Банківська гарантія та 

Страхова гарантія, оформленими 17 листопада 2020 р. та 18 листопада 2020 р., відповідно. 

Згідно пункту 1 частини 1 статті 31 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію із 

зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо учасник процедури 

закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося 

замовником. 

8.1.2. Згідно пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації, кваліфікаційна частина 

складається, в тому числі, надається лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ 

до персональних  даних, за формою згідно з Додатком 5. 

Як порушення вищевикладеного лист-згода на обробку, використання, поширення та 

доступ до персональних  даних учасником не надано. 

9.1.3. Відповідно до пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації, Технічна частина складається: 

-  Розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) (стартова сума аукціону) з 

підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної ціни згідно з вимогами ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 ,,Правила визначення вартості будівництва”, розрахований у лицензійному 

програмному комплексі, має бути наданий в електронному сканованому вигляді* та додатково в 

електронному вигляді в форматі інформаційного блоку даних imd; 
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- Довідка у довільній формі щодо застосування заходів із захисту довкілля під час 

виконання робіт; 

- З метою необґрунтованого заниження та/або завищення ціни тендерної пропозиції 

учасник надає лист в довільній формі за підписом та печаткою Учасника (у разі її використання) 

в якому інформується щодо формування цінової пропозиції за цінами на матеріальні ресурси, які 

відповідають поточним цінам в Запорізькій області  (відповідно до пп.6.3.1 п. 6.3 розділу 6 

ДСТУ-Н.Б.Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва»). 

Зазначається версія та програмний комплекс, в якому здійснено розрахунок договірної ціни, що 

взаємодіє з програмним комплексом АВК-5; 

- Тендерна пропозиція повинна містити гарантійний лист та підтвердження щодо 

наявності у Учасника ліцензійних програмних комплексів, які використовуються для розрахунку 

кошторисної документації чинні на дату подання тендерної пропозиції; 

Як порушення вимог замовника, вищезазначені документи учасником до кінцевого строку 

подання тендерних пропозицій не надані. 

8.1.3.Відповідно до пункту 6 Розділу ІІІ тендерної документації, до ціни тендерної 

пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у 

відповідності до ДСТУ:  

- договірну ціну та пояснювальну записку до неї; 

- локальні кошториси; 

- підсумкову відомість ресурсів; 

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним 

обґрунтуванням змін);  

- розрахунки вартості машино-години власної будівельної техніки (якщо є в наявності 

будівельної організації) та/або вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, 

яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності); 

- ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів враховані для розрахунку вартості машино-

години; 

- розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; 

- розрахунок  витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на 

перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); 

- розрахунок прибутку та адміністративних витрат; 

- розрахунок прибутку та адміністративних витрат відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-

3:2013 (Додатки Д та Е). 
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Як порушення вимог замовника, вищезазначені документи учасником в складі тендерної 

пропозиції не надані. 

8.1.4. Згідно пункту 21 Проекту договору, учасник в складі кваліфікаційної частини 

тендерної пропозиції, повинен надати: 

Календарний графік виконання робіт (помісячний) (надається в складі кваліфікаційної 

частини тендерної пропозиції). 

План фінансування робіт (помісячний) (надається в складі кваліфікаційної частини 

тендерної пропозиції). 

Проект  виконання робіт згідно ДБН А.3.1-5-2016  (надається в складі кваліфікаційної 

частини тендерної пропозиції). 

Як порушення вимог замовника, вищезазначені документи учасником не надані. 

 

Враховуючи вищевикладене, відповідно до частини 1 статті 31 Закону, замовник повинен 

був відхилити тендерну пропозицію ТОВ СІГМА ГРУП. 

Відповідно до статті 32 Закону, тендер автоматично відміняється електронною системою 

закупівель у разі допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих 

торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно 

до частини третьої статті 10 Закону. 

 

Виходячи з вищевикладеного,   

ПРОШУ: 

1. Провести моніторинг даної закупівлі, відповідно до статті 8 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

2.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                                               27 листопада 2020 р. 
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