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19 липня 2021 року
Постійно діючій адміністративній колегії
Антимонопольного комітету України
з розгляду скарг про порушення
законодавства
у сфері публічних закупівель (далі – Колегія)

Щодо скарги
ТОВ "Міжнародна Інноваційна Компанія
Нових Технологій"
від 09.07.2021 вих. № 0907/1758
ВІДГУК
на скаргу
Уповноважена особа Державного підприємства «Дирекція з обслуговування та
експлуатації та обслуговування» (надалі – Замовник) вивчивши скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "Міжнародна Інноваційна Компанія Нових Технологій»
(надалі – Скаржник) від 09.07.2021 року (надалі – Скарга) повідомляє що, Скарга є
необґрунтованою, вимоги Скаржника – такими, що суперечать умовам та вимогам
Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон).
Так, 12 березня 2021 року Замовником оголошено процедуру відкритих торгів на
закупівлю «39830000-9 Продукція для чищення» Код 39830000-9 «Продукція для
чищення» ID: UA-2021-03-12-012818-b на загальну суму 932‘190,06 грн. з ПДВ.
14 червня 2021 року відбувся аукціон, за результатами якого було визначено
переможцем учасника ТОВ «Міжнародна Інноваційна Компанія Нових Технологій».
Станом на дату підготовки відгуку на скаргу Колегією, відносно зазначеної
процедури закупівлі, розглянуто скарга учасника ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП» та
прийняте рішення зобов’язуюче ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Дирекція з
експлуатації та обслуговування" (далі – Замовник) скасувати рішення про
визначення учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна
Інноваційна Компанія Нових Технологій» переможцем процедури закупівлі "39830000-9 Продукція для чищення", оголошення про проведення якої
оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2021-03-12-012818-b,
а зазначену скорочену переговорну процедуру закупівлі призупинено.
Замовником понад 4 (чотири) місяці вчинялися дії для проведення процедури
публічної закупівлі – придбання Замовником товарів у загальному порядку,
встановленому Законом України «Про публічні закупівлі».
Враховуючи наявність рішення по скарзі, строків розгляду документів інших
учасників процедури закупівлі № UA-2021-03-12-012818-b, можливих оскаржень рішень
прийнятих уповноваженою особою, щоденні потреби у прибиранні та, необхідність
Замовнику забезпечувати належним чином статутної діяльності, 05 липня 2021 року, як
виняток, було оголошено про проведення скороченої переговорної процедури
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закупівлі. Для забезпечення прозорості процедури до участі було запрошено всіх
учасників оскаржуваної процедури закупівлі № UA-2021-03-12-012818-b. Процедуру
було об’явлено з дотриманням усіх правил та порядків визначених Законом для
проведення процедур такого виду.
Замовником чітко дотримані вимоги ст. 40 Закону України «Про публічні
закупівлі» (далі – Закон) у якій зазначено, що переговорна процедура закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає
договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору
про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.
Замовник використав надане йому законодавством право та провів переговори
на заздалегідь визначених у Зверненні, на яке посилається Скаржник, умовах. Однією із
умов, викладених в Зверненні (файл: Звернення.pdf) було надання Тендерної пропозиції
відповідно до вимог закупівлі ідентифікатор UA-2021-03-12-012818-b
«Вимоги до Учасників, Предмету закупівлі та інші умови – відповідно до вимог
закупівлі ідентифікатор UA-2021-03-12-012818-b.»
Однією з вимог закупівлі (ідентифікатор UA-2021-03-12-012818-b)
«1.1.
Опис запропонованого Товару що пропонуються до постачання із
зазначенням торгової марки, виробника, країни походження товару, нормативного
документу згідно якого виробляється товар, технічних та якісних характеристик,
розміру (об’єму), кількості в упаковці по кожному найменуванню Товару.» (Додаток 2
закупівлі ідентифікатор UA-2021-03-12-012818-b).
Скаржник проігнорував дану вимогу надавши Тендерну пропозицію наступного
змісту:
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Як вбачається зі змісту наданої Скаржником Тендерної пропозиції, встановити
яку саме продукцію він пропонує до постачання неможливо. Ціновий показник разюче
відрізнявся від показника Скаржника оприлюдненого за результатами аукціону в
закупівлі ідентифікатор UA-2021-03-12-012818-b, Представник Скаржника прибути на
переговори не вважав за потрібне.
Скаржнику відомо яким чином повинна бути оформлена Тендерна пропозиція,
оскільки ним, відповідно до оскаржуваної основної процедури закупівлі, подана
Тендерна пропозиція, з повним найменуванням товару, технічними та якісними
характеристиками.
Аргументація скаржника про те, що він не повинен був нікуди з’являтися та
ціна його пропозиції є значно меншою повністю не відповідає дійсності.
Відповідно до вимог п. 3, п.4 ст. 40 Закону, Замовник під час проведення
переговорів вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність
підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини
першої статті 17 цього Закону, та за результатами проведених переговорів з учасником
(учасниками) процедури закупівлі замовник приймає рішення про намір укласти договір
про закупівлю.
Замовником у зверненні від 02.07.2021р. до потенційних учасників скороченої
переговорної процедури закупівлі чітко вказано
«пропонуємо Вам взяти участь в скороченій переговорній процедурі та в засіданні
щодо обрання переможця яке відбудеться 05 липня 2021 року о 15:00 годині за адресою
місто Київ, проспект Повітрофлотський, 28.»
Замовником було запропоновано прийняти участь, та в разі прийняття даної
пропозиції, виконати певні дії, в даному випадку надіслати на електронну пошту
комерційну пропозицію та з’явитись на переговори. Скаржник дійсно надіслав
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Замовнику свою пропозицію, з запізненням, пропозиція надійшла о 13:32, однак на самі
переговори представник не з’явився.
В Скарзі Скаржник нахабно заявляє, що його пропозиція повністю відповідає
умовам оскаржуваної процедури закупівлі UA-2021-03-12-012818-b, однак він навіть не
спромігся надати хоч якийсь ідентифікатор товару, на прикладі позиції 1 пропозиції:
Білизна, шт., 348 шт., ціна без ПДВ.-12,50, ціна з ПДВ – 15,00, взагалі неможливо
ідентифікувати товар, не вказано Виробника товару, торгову марку, технічні
характеристики товару, якісні характеристики товару, що суперечить вимогам
тендерної документації закупівлі «39830000-9 Продукція для чищення», ID UA-202103-12-012818-b та унеможливлює подальший розгляд пропозиції та відповідно підлягає
відхиленню на підставі абзацу 2 п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону, як така, що не відповідає умовам
технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної
документації. В порівнянні Тендерних пропозицій (для відкритих торгів та для
переговорної процедури) в Тендерній пропозиції для відкритих торгів вказано який
товар Скаржник пропонував до постачання. В переговорній процедурі товар значно
відрізняється ціною, також припускаю і якістю, у товару немає назви. Складається
враження, що Скаржник не визначився сам, який товар буде постачати.
Скаржник своїми діями повністю спаплюжує чинне законодавство, вдається до
антиконкурентних дій, порушує права Замовника, оскільки саме Скаржник є
переможцем основної оскаржуваної процедури закупівлі, та не хоче чесно та прозоро
отримати перемогу, дати можливість замовнику реалізувати надане йому право,
здійснити закупівлю товарів, у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності
замовника після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20
відсотків від очікуваної вартості тендеру, що оскаржується.
Дійсно, ціна пропозиції ТОВ «МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА» є вищою за пропозицію
Скаржника, однак ТОВ «МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА» надало комерційну пропозицію яка
повністю відповідає умовам оскаржуваної процедури закупівлі
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та їх представник з’явився на переговори.
Скаржник намагається, зловживаючи правом оскарження, заблокувати
діяльність Замовника затягуванням часу і залишити Замовника без товару, щоб
нав’язати ЛИШЕ себе у якості переможця.
Враховуючи вищевикладене, з метою припинення протиправної діяльності
Скаржника, розблокування Замовником процедури закупівель, забезпечення
безперебійної статутної діяльності Замовника, усвідомлюючи виключні (дискреційні)
повноваження органів Антимонопольного комітету України, керуючись ст. 18 Закону
України «Про публічні закупівлі»,
ПРОШУ:
1. Визнати вимоги Скаржника не доведеними;
2. Залишити Скаргу без задоволення.
3. Прийняти рішення про відсутність порушень при оголошенні процедури
закупівлі відповідно до п.1. ч. 18 ст. 18 Закону.
Уповноважена особа

О.В. Семенченко
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