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Вих. № 122
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Антимонопольний комітет України
вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45
м. Київ, 03035
Суб’єкт оскарження:
товариство з обмеженою відповідальність
«АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА»
Код згідно ЄДРПОУ 36555734
вул. Васильківська, буд. 14
м. Київ, 03040
тел. 0 800 21 03 03
097 348 69 51
info@ase-avto.com
Замовник відкритих торгів:
Управління забезпечення
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Код згідно ЄДРПОУ 33945469
вул. Бережанська, буд. 7
м. Київ, 04074
тел.: (044) 432 37 33
(044) 247 31 01
(044) 464 10 72
uz.mtz.kyiv@mns.gov.ua
СКАРГА
щодо порушення Управлінням забезпечення Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій порядку
проведення процедури відкритих торгів на закупівлю «Послуги з ремонту і
технічного обслуговування автомобілів», код ДК 021:2015:50110000-9.
Управлінням забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі по тексту –
Замовник або УЗ ОРС ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ) в порядку, передбаченому Законом України
від 25 грудня 2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922-VIII),
оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Послуги з
ремонту і технічного обслуговування автомобілів», код ДК 021:2015:50110000-9, з
очікуваною вартістю предмета закупівлі 763 700,00 грн. (сімсот шістдесят три тисячі
сімсот гривень 00 копійок). Оголошення було опубліковано за допомогою електронної
системи публічних закупівель ProZorro (https://prozorro.gov.ua/), ідентифікатор закупівлі
UA-2018-03-12-001355-c, ID оголошення 253c79ed1be242ec9ddf6d0bc65bf0b6, публічне
посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-12-001355-c.

У відкритих торгах приймали участь: товариство з обмеженою
відповідальністю «Автолайф Центр», товариство з обмеженою відповідальністю
«АЦК-АВТОПЛЮС» (далі за текстом – ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС»), фізична особа
– підприємець Скопцов Олег Вікторович, товариство з обмеженою відповідальністю
«ГАРАНТ-АВТОТЕХНІК ПЛЮС» та товариство з обмеженою відповідальністю
«АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА» (далі за текстом – ТОВ «АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА»).
Розкриття тендерних пропозицій відбулося 29 березня 2018 року о 13.02.
За результатами оцінки тендерних пропозиції, які проводилися автоматично
електронною системою закупівлі на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених
Замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного
аукціону, найбільш економічно вигідною пропозицією визначена тендерна
пропозиція ТОВ «Автолайф Центр» на суму 389 890,00 грн. з ПДВ та відповідно до
протокольного рішення тендерного комітету УЗ ОРС ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ від
3 квітня 2018 року № 60 ТОВ «Автолайф Центр» визнано переможцем
вищезазначеної закупівлі.
Однак, відповідно до протокольного рішення тендерного комітету УЗ ОРС ЦЗ
ДСНС УКРАЇНИ від 11 квітня 2018 року № 66 тендерну пропозицію
ТОВ «Автолайф Центр» було відхилено та дискваліфіковано відповідно до частини
третьої статті 17 та абзацу третього пункту 2 частини першої статті 30 Закону
№ 922-VIII у зв’язку з ненаданням та не розміщенням в електроннiй системi
закупiвель документів учасника-переможця торгів у строк, що не перевищує п’яти
днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про
намір укласти договір, які підтверджують відсутність підстав, передбачених
пунктами 2, 3, 5, 6 i 8 частини першої статтi 17 Закону № 922-VIII.
Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону № 922-VIII Замовник
розглянув наступну тендерну пропозицію з переліку учасників – пропозицію
ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС».
За результатами розгляду переможцем відкритих торгів Замовником було
визнано ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС», код згідно ЄДРПОУ 40477474, як учасника
тендерна пропозиція якого відповідає вимогам, заявленим в тендерній документації,
про що ТОВ «АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА» дізналось з розміщеного 11 квітня
2018 року на електронній платформі ProZorro протоколу засідання тендерного
комітету УЗ ОРС ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ № 67 від 11 квітня 2018 року щодо розгляду
тендерних пропозицій, поданих для участі у відкритих торгах на закупівлю ДК
021:2015:50110000-9 – «Послуги з ремонту і технічного обслуговування
автомобілів» (копія додається до скарги).
11 квітня 2018 року Замовником було опубліковано й повідомлення про намір
укласти договір на закупівлю «Послуги з ремонту і технічного обслуговування
автомобілів», код ДК 021:2015:50112000-9 з зазначенням переможця процедури
закупівлі (ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС») та ціни пропозиції (389 900 грн.),
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-12-001355-c/print/activeawards/pdf/253c79ed1be242ec9ddf6d0bc65bf0b6, (додається до скарги).

У зв’язку з порушення УЗ ОРС ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ процедури закупівель
ТОВ «АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА» в порядку визначеному статтею 18 Закону № 922VIII звертається до Антимонопольного комітету України з даною скаргою у формі
електронного документа через електронну систему закупівель.
Статтею 18 Закону № 922-VIII визначено строки подання скарг, що стосуються
прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника. За змістом абзацу 2 частини
другої статті 18 Закону № 922-VIII скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи
бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників,
подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про
закупівлю.
Згідно з положенням частини другої статті 32 Закону № 922-VIII з метою
забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може
бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
Виходячи із зазначеного, а також інформації майданчику публічних закупівель
Zakupki.Prom.ua (https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/646
7605) ТОВ «АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА» має правозвернутись до Антимонопольного
комітету України з даною скаргою протягом 10 днів з дня оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, тобто з
11 квітня 2018 року, але до дня укладення договору про закупівлю, тобто до
00.00 години 22 квітня 2018 року.
Отже, подаючи скаргу 21 квітня 2018 року ТОВ «АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА»
виконало вимоги статті 18 Закону № 922-VIII, щодо подачі скарги до дня укладення
Замовником договору з ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС».
Підставою для звернення до Антимонопольного комітету України стало
виявлення невідповідності учасника-переможця (ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС»)
вимогам Тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на
закупівлю послуг: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів»
код ДК 021: 2015 50110000-9, затвердженої рішенням тендерного комітету УЗ ОРС
ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ від 12 березня 2018 року (протокол № 46), (надалі за текстом
– Тендерна документація). Так, ТОВ «АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА» виявлено
наступні порушення.
1. За змістом підпункту 4 пункту 1 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки
тендерних пропозиції» Тендерної документації тендерна пропозиція подається
учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з
окремими полями та завантаження файлу(ів), який(і) повинен(ні) містити
інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (Додаток 1).
Згідно з пунктом 3 Додатку 1 до Тендерної документації станція технічного
обслуговування Учасника торгів, де будуть надаватися послуги з технічного

обслуговування і ремонту автомобілів повинна одночасно мати можливість
обслуговувати не менше ніж 5 автотранспортних засобів Замовника.
В складі тендерної пропозиції ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» міститься файл
«Довідка про відповідність технічним характеристикам» з документом в якому
наявна інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі, де зазначено, що на сервісній станції ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» наявно
більш ніж 7 постів для ремонту автомобілів та є можливість одночасного ремонту та
обслуговування 5 (п’яти) легкових автомобілів (з них одночасно 3 на власних
підйомниках). Тобто, доданою довідкою учасник гарантував наявність можливості
одночасного обслуговування 5 саме легкових автомобілів Замовника.
Згідно зі статтею 1 Закону України від 5 квітня 2001 року № 2344-III «Про
автомобільний транспорт» автомобіль легковий - автомобіль, який за своєю
конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю
місць для сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно.
Однак, з Тендерної документації УЗ ОРС ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ (Додаток 1 та
Додаток 2) вбачається, що до переліку автотранспортних засобів щодо яких
здійснюються послуги, які є предметом закупівлі, входять транспортні засоби які не
є легковими, зокрема 2 транспортні засоби ГАЗ 32213 (мінівен з кількістю місць для
сидіння 13-14), Peugeot Boxer, 2005 р.в. (грузовий фургон, призначений для
перевезення вантажів), KIA Pregio 2.7 D (грузовий фургон, призначений для
перевезення вантажів), ГАЗ 2705 (грузовий фургон, призначений для перевезення
вантажів), ГАЗ 33021 (бортовий транспортний засіб призначений для перевезення
вантажів). До скарги додається файл, що містить технічні характеристики вказаних
транспортних засобів.
Інформацію можна перевірити також за посиланням http://gazel.in.ua/gaz_3.html.
Враховуючи зазначене, ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» не виконано вимогу
Замовника щодо надання гарантії одночасного обслуговування не менше 5
транспортних засобів, не залежно від їх категорії.
2. За змістом підпунктів 5, 7, 9 пункту 1 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки
тендерних пропозиції» Тендерної документації тендерна пропозиція подається
учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з
окремими полями та завантаження файлу(ів), який(і) повинен(ні) містити копію
свідоцтва платника ПДВ (копію витягу з реєстру платників податку на додану
вартість (якщо учасник є платником ПДВ); копію Статуту та копію документу, який
підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів тендерної
пропозиції та договору за результатами торгів - протокол зборів засновників про
призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення
керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання
пропозиції керівником організації-учасника).
За змістом того ж Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»
Тендерної документації у випадках, коли в тендерній документації наявна вимога
замовника щодо надання копії документу або належним чином засвідченої копії

документу – це означає, що має бути надана копія, яка повинна містити
власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника
процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує
тендерну пропозицію, дати підпису. Копії документів повинні містити надпис
«Згідно з оригіналом», «З оригіналом згідно», «Копія» або «Копія вірна».
ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» в складі тендерної пропозиції завантажено файли
«Витяг ПДВ», «Статут з описом» та «Документи по повноваженням» (файли
додаються до скарги), в яких містяться копії документів, що вимагались УЗ ОРС ЦЗ
ДСНС УКРАЇНИ.
Однак, в порушення вимог Замовника щодо правил завірення копій документів,
учасником не зазначено прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує тендерну
документацію, та дати їх завірення.
Отже, можна зробити висновок про невідповідність тендерної пропозиції
ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» вимогам Замовника в цій частині.

3. Відповідно до підпункту 11 пункту 1 Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки
тендерної пропозиції» Тендерної документації завантажені файли тендерної
пропозиції учасника повинні містити довідку(и) не раніше, ніж десятиденної
давнини по відношенню до дати розкриття тендерних пропозицій, видану(і)
банківськими установами, у яких обслуговується учасник, про наявність поточних
рахунків, їх стан та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків за кредитами.
ТОВ «АКЦ-АВТОПЛЮС» в складі тендерної пропозиції завантажило файли з
довідкою обслуговуючого банку про відкриття рахунку від 28 березня 2018 року
№ 180328SU12351219 та довідкою про стан позичкової заборгованості від
28 березня 2018 року № 180328SU12353022 (файли додаються до скарги).
Подані довідки свідчать про відкриття банківською установою поточного
рахунку для ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» та наявність у клієнта позичкової
заборгованості та її розмір.
Тобто, Учасник, якого визнано переможцем, не виконав вимогу Замовника про
надання довідки про стан відкритого банківською установою рахунку, а також
довідки, яка містила б інформацію про відсутність заборгованості по сплаті
відсотків.
Зазначене дає право зробити висновок про невиконання учасником вимог, що
містяться в підпункті 11 пункту 1 Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної
пропозиції», а отже невідповідність пропозиції ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» вимогам
Тендерної документації Замовника в цій частині.

4. Відповідно до вимог Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної
пропозиції» Тендерної документації тендерна пропозиція повинна містити реєстр
наданих документів та інформації із зазначенням номерів сторінок наданих
документів/інформації. У разі, якщо тендерна пропозиція подається у вигляді
декількох файлів/частин, кожна частина/файл повинні містити свій реєстр наданих

документів та інформації із зазначенням номерів сторінок наданих
документів/інформації.
Зазначену вимогу до оформлення тендерної пропозиції учасник не виконав.
Тендерна пропозиція ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» не містить як за загального
реєстру поданих документів, так і окремих реєстрів (враховуючи окреме
завантаження файлів учасником).
Крім того, учасник не дотримався вимоги Замовника щодо нумерації сторінок
поданих документів/інформації.
Так, за змістом Тендерної документації усі сторінки тендерної пропозиції
Учасника, які містять інформацію, у т.ч. документи, отримані в електронній формі
згідно з чинним законодавством та роздруковані, повинні бути пронумеровані, а
також містити підпис уповноваженої особи учасника (абз. 1 ст. 7 Тендерної
документації).
Отже, відсутність реєстру та нумерації поданих документів/інформації також є
підставою для скасування рішення про визнання переможцем ТОВ «АЦКАВТОПЛЮС» у зв’язку з невідповідністю пропозиції вимогам Замовника.
5. Згідно з підпунктом 3 пункту 4 Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної
пропозиції» Тендерної документації переможець торгів у строк, що не перевищує
п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику та розмістити в
електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону, а саме:
1. Довідку у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є
учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
2. Оригінал або копію документу, виданого органами МВС (Національної
поліції) про те, що службову (посадову) особу учасника, яка підписала тендерну
пропозицію, фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, вчинений
з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку, наданої станом на дату не більше двотижневої давнини
відносно дати розкриття тендерних пропозицій або більш пізнішої дати.
3. Оригінал або копію документу державного податкового органу/його
територіального відділення про відсутність заборгованості із сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів), дійсного станом на дату розкриття тендерних
пропозицій або більш пізнішу дату.
На виконання зазначеної вимоги ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» 16 квітня
2018 року розміщено в електронній системі закупівель файли «Довідка з Єдиного
реєстру корупційних правопорушень», «Довідка МВС» та «Довідка про
банкрутство», а 17 квітня 2018 року завантажено файл «Довідка ДПІ».
Файл «Довідка МВС» містить довідка серії ААА № 0191101, видана
Департаментом інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України
станом на 26 лютого 2018 року (файл додано до скарги).

Враховуючи, що розкриття тендерних пропозицій відбулося 29 березня
2018 року, то учасником-переможцем мала бути надана довідка станом не пізніше
15 березня 2018 року або більш пізнішої дати.
Крім того, розміщення 17 квітня 2018 року файлу «Довідка ДПІ» свідчить про
порушення встановленого Замовником 5-ти денного строку для надання та
розміщення документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям
та вимогам, встановленим статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
На зазначені порушення Замовник уваги не звернув та не скасував рішення про
визнання переможцем ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС».
Отже, переможець відкритих торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям,
передбаченими статтями 16 та 17 Закону № 922-VIII та Документацією конкурсних
торгів, що відповідно до статті 30 зазначеного Закону є підставою для відхилення
пропозиції конкурсних торгів. Натомість УЗ ОРС ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ не лише не
прийняло рішення про відхилення конкурсної пропозиції ТОВ «АЦКАВТОПЛЮС», а й провело її оцінку та визнало товариство переможцем торгів.
На підставі викладеного, керуючись статтею 18 Закону № 922-VIII,
ПРОСИМО:
1.
Прийняти скаргу до розгляду.
2.
Прийняти рішення про встановлення порушень процедури закупівель та
зобов’язати Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій
скасувати своє рішення про визначення переможцем процедури закупівлі
ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» у зв’язку з невідповідністю пропозиції конкурсних
торгів вимогам документації конкурсних торгів.
Додатки:

Оригінал платіжного доручення № 3223 від 19.04.2018 р. про внесення
ТОВ «АВТОЦЕНТР «ЄВРОПА» плати за подання скарги з відміткою банківської
установи про зарахування коштів до Державного бюджету України на 2 арк.

Копія протоколу засідання тендерного комітету УЗ ОРС ЦЗ ДСНС
УКРАЇНИ № 67 від 11 квітня 2018 року на 3 арк.;

Копія повідомлення про намір укласти договір від 11 квітня 2018 року.;

Довідка про відповідність технічним характеристикам ТОВ «АЦКАВТОПЛЮС» на 3-х арк.;

Технічні характеристики окремих транспортних засобів на 5 арк.;

Копія Витягу з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

Копія Статуту ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» на 14 арк.;

Копії документів, що підтверджують повноваження директора
ТОВ «АЦК-АВТОПЛЮС» на 3-х арк.;

Довідка з банку про відкриті рахунки на 1 арк.;

Довідка з банку про відсутність простроченої заборгованості на 1 арк.;

Довідка про відсутність судимосте на 1 арк.;

Довідка ДПІ про відсутність заборгованостей на1 арк.;
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