ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,
тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767
товариство з обмеженою відповідальністю
Ім'я (найменування) суб'єкта
"МАГІСТРАЛЬНИЙ ДИЗЕЛЬ" (надалі –
оскарження:
Скаржник, ТОВ "МАГІСТРАЛЬНИЙ ДИЗЕЛЬ")
Місце проживання (місцезнаходження) вул. Карла Лібкнехта, буд. 164, кв. 3, м. Токмак,
суб'єкта оскарження:
Запорізька обл, 71700
Номер скарги, присвоєний в
електронній системі закупівель
UA-2018-02-13-001260-c.c22
під час її подання:
Дата та час подання скарги
суб'єктом оскарження в
22.04.2018; 10:01
електронній системі закупівель:
публічне акціонерне товариство "Українська
Найменування замовника:
залізниця" в особі філії "Центр забезпечення
виробництва" (надалі – Замовник)
UA-2018-02-13-001260-c
Номер оголошення про проведення
"ДК 021:2015: 34630000-2 – Частини залізничних
процедури закупівлі, що оприлюднене або трамвайних локомотивів чи рейкового
на веб-порталі Уповноваженого
рухомого складу; обладнання для контролю
органу та назва предмету закупівлі:
залізничного руху. CPV: 34630000-2" (надалі –
Процедура закупівлі)
РІШЕННЯ
№ 3845-р/пк-пз

від 24.04.2018

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
(надалі – Колегія), ознайомившись зі скаргою товариства з обмеженою відповідальністю
"МАГІСТРАЛЬНИЙ ДИЗЕЛЬ" від 22.04.2018 № UA-2018-02-13-001260-c.c22 (надалі –
Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,
ВСТАНОВИЛА:
Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури
закупівлі та просить, зокрема, зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної
документації.
До Скарги додана копія платіжного доручення від 20.04.2018 № 1005.
Порядок оскаржень процедур публічних закупівель визначений статтею 18 Закону
України "Про публічні закупівлі" (надалі – Закон).

Частиною першою статті 18 Закону визначено, зокрема, що скарга до органу
оскарження подається суб'єктом оскарження у формі електронного документа через
електронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб'єктом оскарження в
електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і
формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день
розміщення суб'єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі
Уповноваженого органу.
Відповідно до частини першої статті 18 Закону реєстраційна картка скарги повинна
містити, серед іншого, дату та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній
системі закупівель.
Відповідно до частини другої статті 18 Закону скарги, що стосуються тендерної
документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до
закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися
до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не
пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.
Після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в
оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної
документації, внесених замовником.
Згідно з наведеною на веб-порталі Уповноваженого органу інформацією Замовник
вносив до тендерної документації (надалі – Документація) зміни, які були оприлюднені на
веб-порталі Уповноваженого органу 07.04.2018.
Останню редакцію Документації на сайті prozorro.gov.ua було оприлюднено
07.04.2018.
При цьому, вищевказані зміни до Документації не стосувались умов, встановлених
у Документації, яка була розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу 13.02.2018, та
які оскаржує ТОВ "МАГІСТРАЛЬНИЙ ДИЗЕЛЬ".
Відповідно до редакції Документації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого
органу (prozorro.gov.ua) 13.02.2018, умови якої оскаржує ТОВ "МАГІСТРАЛЬНИЙ
ДИЗЕЛЬ", Замовник установив кінцевим строком для подання тендерних пропозицій
16.03.2018.
Згідно з інформацією, яка оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу,
Скарга подана до органу оскарження 22.04.2018, отже, подана з порушенням строків,
передбачених частиною другою статті 18 Закону.
Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону орган оскарження залишає скаргу
без розгляду, зокрема, у разі, якщо скарга не відповідає вимогам частини першої або
другої цієї статті.
Враховуючи наведене, керуючись статтями 8 та 18 Закону, Постійно діюча
адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про
порушення законодавства у сфері публічних закупівель
ПОСТАНОВИЛА:
Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "МАГІСТРАЛЬНИЙ ДИЗЕЛЬ"
від 22.04.2018 № UA-2018-02-13-001260-c.c22 залишити без розгляду.
Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.
Голова Колегії

А. ВОВК

