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До постійно діючої адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України з розгляду скарг
про порушення законодавства у сфері публічних
закупівель
вул. Митрополита Василя Липківського 45, м. Київ, 03035

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що
оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу:

UA-2018-02-09-001501-c

«Акумулятори та акумуляторні батареї»

ПОЯСНЕННЯ
до скарги № UA-2018-02-09-001501-c.с5
на засідання призначене на 22.05.2018 р., на 14 год. 00 хв.
Замовник, наводячи приклади, щодо участі іноземного виробника (FERAK) у
закупівлях, вводить в оману Колегію, адже по інших закупівлях були запропоновані
акумуляторні батареї іншого типу та призначення, а саме для локомотивів, а не
пасажирських вагонів, що є ключовим в нашому випадку, оскільки в рамках цієї процедури
замовник планує закупити акумуляторні батареї саме для пасажирських вагонів.
Нами було знайдено у електронній системі закупівель одну єдину закупівлю Акумуляторних
батарей FERAK 20 КРМ 300 ( або еквівалент) в кількості 3 комплекти, номер оголошень про
проведення процедури закупівлі, що оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу: UA2016-10-03-000405-c, для живлення обладнання в потязі Шкода у режимі постійної підзарядки від
центрального джерела енергії, де було зазначено про необхідну Номінальну напругу - 24 В.
Вказану процедуру у 2016 році намагалася провести Регіональна філія "Південна залізниця" ПАТ
"Укрзалізниця", з очікуваною вартістю у 1 509 721,09 грн., тобто вартість одного комплекту
акумуляторної батареї у 2016 році складала 503 240,36 грн. Але вказана закупівля не відбулась у
зв’язку із тим, що:
1. Акумуляторів виробництва FERAK не було запропоновано на вказану процедуру взагалі.
2. Участь брали лише два учасники, які запропонували акумуляторну батарею виробництва
ТОВ «Автономні Джерела Струму», в якості еквіваленту і якого відхили через
невідповідність номінальної напруги батарей, адже запропоновані учасниками
акумулятори призначені для живлення вагонів із номінальною напругою 50В і 110В.
В нашій же оскаржуваній процедурі закупівлі, як раз вимагаються акумуляторні батареї
призначені для живлення вагонів із номінальною напругою 50В і 110В, і еквівалентні
акумуляторні батареї виробництва ТОВ «ХАЗ «ВЛАДАР», які має намір запропонувати наше
підприємство відповідають цим вимогам в повному обсязі.
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Отже, вказаний нами приклад невдалої процедури закупівлі UA-2016-10-03-000405-c, прямо
свідчить про те, що твердження Замовника про можливість участі в оскаржуваній закупівлі
учасників з іноземною продукцією є неможливим з огляду на наступне:
1. Очікувана вартість оскаржуваної процедури закупівлі є суттєво нижчою ніж була
закладена очікувана вартість Акумуляторів FERAK у 2016 році. Зокрема, орієнтовна
вартість акумуляторної батареї виробництва ТОВ «АДС» 90KL(KM)350P складає більше
ніж 460000,00 грн., в свою чергу у процедурі, що проводила Регіональна філія "Південна
залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", очікувана вартість одного комплекту акумуляторної
батареї FERAK 20 КРМ 300 складала 503 240,36 грн., але і за вказану ціну її ніхто не
запропонував.
2. Умови оскаржуваної процедури виписані Замовником таким чином, що іноземні
виробники не мають змоги брати в ній участь, а саме у Додатку №1 Вимоги до технічних
та якісних характеристик предмета закупівлі уп.п.2.1., пункту 2 «Документи щодо
підтвердження виконання заданих вимог на продукцію», про які нами вже було зазначено
у попередніх поясненнях до скарги № UA-2018-02-09-001501-c.с5 від 17.05.2018р..
Всі іноземні виробники схожих лужних батарей (PIBAS, Hoppecke, GAZ, FERAK)
жодних дозвільних документів, щодо можливості застосування їх продукції – лужних
акумуляторних батарей для пасажирських вагонів на ПАТ «Укрзалізниця» та його
підприємствах не мають, їх показники та технічні параметри не вписуються у вимоги
тендерної документації, та саме головне, що вони не мають змоги виконати вищезазначені
вимоги тендерної документації, оскільки вони не мають:
- погоджених технічних умов з профільними департаментами ПАТ «Укрзалізниця»;
- протоколів про проходження випробування їх продукції на ПАТ «Укрзалізниця»;
- вони не мають присвоєних умовних номерів, згідно нормативних документів Дирекції ради
по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності / ИВЦ ЖА та ПАТ «Укрзалізниця».
І саме головне, ціни вказаних іноземних виробників неконкурентоспроможні і суттєво вищі
за закладену Замовником очікувану вартість закупівлі UA-2018-02-09-001501-c.

Директор ТОВ «САНТАНА ОЙЛ»

Т.В. Панкеєва
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