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ЗВЕРНЕННЯ 
Громадська організація «Трипільський Край» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення 
можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та 
дотримання принципів здійснення закупівель визначених Законом України «Про 
публічні закупівлі».  

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 
Замовником Виконавчий комітет Української міської ради (далі – Замовник) оголошено 
відкриті торги UA-2019-08-09-000341-b. 

Ретельно вивчивши закупівлю, повідомляємо про наступне: 
1. Відповідно до реєстру пропозицій, у закупівлі взяли участь 

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція 

ТОВ "СІТІ-СТРОЙ 2017" 32 099 874.40 UAH з ПДВ 22 000 000 UAH з ПДВ 

ТОВ КОНТРАКТСТРОЙ УКРАЇНА 29 829 601.98 UAH з ПДВ 25 985 000 UAH з ПДВ 

ТОВ "БОГАРТ БУД" 31 477 437.37 UAH з ПДВ 25 990 000 UAH з ПДВ 

ТОВ "ТАЙРОН БІЗНЕС" 32 600 000 UAH з ПДВ 27 400 000 UAH з ПДВ 

2. Замовником опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ 
"СІТІ-СТРОЙ 2017" 

 
Відповідно до ст 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) 

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему 
закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді 
шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається 
інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), 
інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) 
критеріям, вимогам, визначеним у статті 17цього Закону і в тендерній документації, та 
завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній 
документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 
(кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета 
закупівлі, подаються в окремому файлі. 

Вих№ 01/09д від 10.09.2019р
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Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення 
учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна 
система повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних 
умовах. 

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі 
до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Отримана 
тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру, форма якого встановлюється 
Уповноваженим органом. 

2. Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником 
забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено 
оголошенням про проведення процедури закупівлі. 

3. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після 
закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються 
учасникам, які їх подали. 

4. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в 
тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право 
вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій 

 
Відповідно до частини першої статті 30 Закону Замовник відхиляє тендерну 

пропозицію в разі якщо, учасник: 
- не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим 
статтею 16 цього Закону; 
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення 

вимагалося 
замовником; 
2) переможець: 
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог 

тендерної 
документації або укладення договору про закупівлю; 
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених 
статтею 17 цього Закону; 
3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону; 
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 
 
Ретельно вивчивши документацію, повідомляємо про наступне: 
Згідно з додатком №1 до тендерної документації Замовника, учасник надає у 

складі тендерної пропозиції проект договору про закупівлю (Додаток 6), який 
подається Учасником у складі тендерної пропозиції з власноручним підписом 
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком 
печатки (за наявності). 

Учасник закупівлі ТОВ «Сіті-Строй 2017»  23.08.2019р о 19:48  завантажив на 
портал уповноваженого органу у складі тендерної пропозиції документ «Проект 
договору.pdf, який підписаний М.В. Роженко. 
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Зазначена особа на той час вже не мала повноважень підпису, оскільки на 

посаду директора 23.08.2019 року ТОВ «Сіті-Строй  2017» було призначено С.Є. Галкіна 
на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Сіті-Строй 2017» від 22.08.2019р. 
Відповідний документ «Наказ про призначення директора ТОВ Сіті-Строй 2017» 
завантажено учасником торгів 29.08.2019р. 
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Таким чином, тендерна пропозиція учасника не відповідає вимогам тендерної 
документації та не є дійсною. 

 
Виходячи з вище викладеного, зазначені дії Замовника є порушенням принципів 

здійснення закупівель, передбачених статтею 3 Закону, зокрема, недискримінація 
учасників та вимог статті 30 Закону. 

 
Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний 

доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню 
відповідно до цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в 
електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну 
систему закупівель або письмово органів, уповноважених на здійснення контролю, про 
виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи 
електронної системи закупівель». 

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

 
ПРОШУ 

1. Почати моніторинг закупівель, зазначених у зверненні, у відповідності до статті 
7-1 Закону України “Про публічні закупівлі”. 

2. Перевірити дії посадових осіб Замовника   з приводу вищезазначених закупівель 
на законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

3. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне 
порушення.  
 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку, 
передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу: 
trypilskiykray@gmail.com     
 
 
З повагою, 
Віце-президент ГО «Трипільський Край»  
Нос Ольга 
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