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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

 

ГО «Агентство ефективних рішень» здійснює громадський контроль у сфері публічних закупівель 

та звертається до Вас з інформацією про наступне: 

ДМП Івано-Франківськтеплокомуненерго, код ЄДРПОУ 03346058 (далі – Замовник), здійснює 

закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - Система). 

Замовником було оголошено закупівлю на придбання бензину, дизельного палива за кодом 

національного класифікатора ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти. Унікальний номер 

закупівлі - UA-2021-06-01-002007-a. Детально проаналізувавши тендерну документацію, зазначаємо: 

 

Щодо вимог тендерної документації  

Замовник визначив у тендерній документації вимоги щодо відстані розташування АЗС потенційних 

учасників, на яких буде здійснюватись заправка автотранспорту замовника. Зокрема, згідно з п. 6.3.1 

проєкту договору Постачальник зобов’язаний забезпечити відповідно до умов цього Договору поставку 

Товару (партії Товару) через АЗС Постачальника, або його партнерських АЗС на території України для 

Державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго», які безпосередньо 

знаходяться біля місць дислокації автомобільного транспорту Покупця на відстані не більше 2 (двох) 

кілометрів. 

Вимога щодо відстані розташування АЗС потенційних учасників носить дискримінаційний 

характер, оскільки зазвичай у межах визначеної території наявні АЗС, як правило, одного власника 

та/або афілійованих із ним суб’єктів господарювання. Зазначене призводить до звуження кола 

потенційних учасників торгів, відтак встановлення замовником наведених вище умов тендерної 

документації без належного обгрунтування порушує один із принципів здійснення закупівель, 

визначених статтею 5 Закону України “Про публічні закупівлі”, а саме недискримінацію учасників 

та рівне ставлення до них. Отже, визначені в тендерній документації вимоги до розташування АЗС 

потенційних учасників мають, як і відповідати обгрунтованим потребам Замовника, так і забезпечувати 

можливість конкуренції між учасниками під час проведення процедури закупівлі. 
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Те, що вимоги щодо відстані розташування АЗС потенційних учасників, є 

дискримінаційними по відношенню до суб’єктів господарювання підтверджує і практика рішень 

Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, зокрема:  

- Рішення від 23.02.2021 №3298 (унікальний номер закупівлі - UA-2021-02-03-002244-c); 

- Рішення від 27.01.2021 №1465 (унікальний номер закупівлі - UA-2021-01-04-000460-c); 

- Рішення від 18.01.2021 №811 (унікальний номер закупівлі - UA-2020-12-08-004108-a); 

- Рішення від 08.12.2020 №22684 (унікальний номер закупівлі - UA-2020-11-16-006097-c); 

- Рішення від 05.05.2020 №8719 (унікальний номер закупівлі - UA-2020-04-03-002580-b); 

- Рішення від 21.10.2019 № 15085 (унікальний номер закупівлі - UA-2019-09-04-000955-b). 

 

З метою уникнення дискримінації потенційних учасників та дотримання принципів здійснення 

закупівель, пропонуємо Замовнику невідкладно вжити заходи щодо припинення порушення 

законодавства у сфері закупівель. 

Згідно з до частиною 5 ст. 7 Закону, громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 

всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, 

зокрема шляхом здійснення аналізу і моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі 

закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органи, 

що уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства у 

сфері публічних закупівель. 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 

 

 

1. Перевірити наведену у зверненні інформацію, у разі підтвердження порушення внести 

зміни до тендерної документації шляхом виключення наведеної вище вимоги до 

учасників процедури закупівлі. 

2. У випадку неможливості внесення змін - скасувати закупівлю та оголосити її повторно. 

3. Здійснювати закупівлі відповідно до норм законів та підзаконних нормативно-правових 

актів. 

Прошу розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законодавством строки 

електронною поштою на е-mail: ageffsolutions@gmail.com   

 

 

 

З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 
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