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Вимога
щодо дискваліфікації Учасника
Згідно публічних даних, що знаходяться на платформі zakupki.prom.ua, Товариству з
обмеженою відповідальністю «ЛОКОС–КЛВ» (далі – ТОВ «ЛОКОС–КЛВ») стало відомо, що
нашу тендерну пропозицію на закупівлю – ДК 021-2015:09110000-3 Тверде паливо (Гранули
(пелети) паливні з лушпиння соняшнику) згідно ПРОТОКОЛУ розгляду тендерних
пропозицій та ПРОТОКОЛУ № 91 засідання тендерного комітету Володимир-Волинської
спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної
підтримки» від 04.07.2018р. було відхилено на підставі п. 4 ч.1 ст. 30 Закону.
В результаті розгляду було встановлено, що тендерна пропозиція Учасника не відповідає
умовам тендерної документації, а саме:
- відповідно до Додатку № 2 до Тендерної документації Учасник не надав копії довідки про
взяття на облік платника податку.
- відповідно до Додатку №2 до Тендерної документації, якщо будь-який із документів не
може бути наданий з причини його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає
інший рівнозначний документ або письмове пояснення. Учасник не надав всі відповідні
пояснення.
- відповідно до Додатку № 2 Тендерної документації Учасник надав копії аналогічних
договорів, але один із договорів дійсний до 31.12.2018 року, а інший договір без терміну дії тому
із даних договорів не можливо встановити факт повного виконання поданих аналогічних
договорів.
- відповідно до Додатку № 3 Тендерної документації Учасник надав копію протоколу
досліджень №792 від 15.05.2017 року, але відповідно до даних показників наведених у протоколі,
а саме лише показник зольність, з якого не можливо встановити повну відповідність
запропонованих Учасником пелет усім технічним вимогам Замовника та якості товару.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII
від 25.12.2015 року (далі – Закон) – закупівлі здійснюються за такими принципами:
 добросовісна конкуренція серед учасників;
 максимальна економія та ефективність;
 відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 недискримінація учасників;

 об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
 запобігання корупційним діям і зловживанням.
Ознайомившись з усіма вищеперерахованими доводами Замовника щодо відхилення
тендерної пропозиції Учасника – ТОВ «ЛОКОС–КЛВ», вважаємо дані протоколи
безпідставними, необґрунтованими та просимо Тендерний комітет Замовника звернути увагу на
наступне.
В пункті 4 розділу 2.2 Інші документи, що вимагаються замовником (Установчі та інші
документи щодо ведення господарської діяльності – Документи щодо підтвердження
інформації про відповідність вимогам) до Додатку № 2 вказано надати копію довідки про
взяття на облік платника податку. Також в даному Додатку Замовник звертає увагу на наступне:
- «Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності
або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове
пояснення.»;
- «У разі відсутності документів, які не передбачені законодавством для учасників
(юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців) Учасник в складі своєї
пропозиції подає лист з роз’ясненням про законодавчі підстави ненадання тих чи інших
документів, передбачених тендерною пропозицією.».
Учасником – ТОВ «ЛОКОС–КЛВ» в складі тендерної пропозиції у вкладенні під назвою
«Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям» (як того вимагав Замовник відповідно до пункту 1) частини 1 Зміст пропозиції і
спосіб подання тендерної пропозиції розділу ІІІ. Інструкції з підготовки тендерної
пропозиції) було надано ВИПИСКУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань як «інший рівнозначний документ», так як всі
необхідні дані по ТОВ «ЛОКОС–КЛВ» включені до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного
законодавства України, а саме Податкового кодексу України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань» № 755-IV від 15 березня 2003 року, Наказу Мінфіну «Про
затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість» № 1125 від 21.12.2016 року.
В розділі Кваліфікаційні вимоги до учасника процедури закупівлі (Критерій 1
«1.Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору» –
Документ, який підтверджує відповідність) до Додатку № 2 вказано 1.1 надати довідку про
повне виконання аналогічних договорів за 2015-2017 року – (не менше одного), в якій зазначити
предмети договорів, замовників, їх адреси, контактні телефони та 1.2 копії договорів (не менше
одного договорів) зазначених в довідці, крім відомостей, що становлять комерційну таємницю.
Також в даному Додатку Замовник звертає увагу на наступне: «Якщо будь-який із документів
не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо,
учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.».
Учасником – ТОВ «ЛОКОС–КЛВ» в складі тендерної пропозиції у вкладенні під назвою
«Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям» (як того вимагав Замовник відповідно до пункту 1) частини 1 Зміст пропозиції і
спосіб подання тендерної пропозиції розділу ІІІ. Інструкції з підготовки тендерної
пропозиції) було надано копії договорів (не менше одного договорів) зазначених у відповідній
довідці, а саме:
1. ДОГОВІР ПОСТАВКИ №264 від 10 жовтня 2017 р.;
2. ДОГОВІР ПОСТАВКИ №15 від 15 грудня 2017 р.,
як такі, що виконані у повному обсязі та чинні, як того і вимагав Замовник. Інших
підтверджуючих документів Учасником – ТОВ «ЛОКОС–КЛВ» не було надано, так як того не
вимагав Замовник.
Учасником – ТОВ «ЛОКОС–КЛВ» в складі тендерної пропозиції було надано лише
ПРОТОКОЛ №792 від 15.05.2017 щодо випробування лушпіння соняшникового пресованого
гранульованого на зольність, так як Замовник пропонував надати копію сертифікату
відповідності або протоколу досліджень (випробувань) або іншого документу, який свідчить про
якість товару.

Крім цього, Учасником – ТОВ «ЛОКОС–КЛВ» було надано також документ
«ІНФОРМАЦІЯ
ПРО
НЕОБХІДНІ
ТЕХНІЧНІ,
ЯКІСНІ
ТА
КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ» як підтвердження та погодження з умовами надання саме такого товару,
як того вимагає Замовник. В цьому ж документі Замовником прописано, що «У разі поставки
неякісного товару учасник повинен замінити товар за власний рахунок протягом двох
календарних днів або за домовленістю з замовником» відповідно з чим Учасник – ТОВ
«ЛОКОС–КЛВ» також погодився.
Аналізуючи вищенаведене, бажаємо акцентувати увагу Замовника на наступних
положеннях чинного законодавства України.
Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Частиною 1 статті 65 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачено, що за вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені частині першій статті 3
цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та
дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою
злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним
кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
Додатково повідомляємо, що 23 січня 2018 року, були підписані зміни до Закону України
«Про публічні закупівлі», зокрема запроваджено автоматичний ризик – менеджмент у
закупівлях. Зокрема, моніторинг закупівлі здійснюється посадовою особою Держаудитслужбою
та Рахунковою Палатою за ініціативою фізичної чи юридичної основи.
З огляду на наведене, на підставі положень та вимог чинного законодавства України, –
вимагаємо:
1. Прийняти дану вимогу до розгляду.
2. Скасувати ПРОТОКОЛ розгляду тендерних пропозицій та ПРОТОКОЛ № 91
засідання тендерного комітету Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» від 04.07.2018р. щодо відхилення
на підставі п. 4 ч.1 ст. 30 Закону.

В.о. директора ТОВ «ЛОКОС–КЛВ»

Ю.М. Костюк

