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Інформація про закупівлю:

Відкриті торги
№ в ЦБД UA-2019-07-19-000741-c

Замовник:

АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ 23399393
54017, Україна, Миколаївська область обл.,
Миколаїв, вул. Громадянська,40
СКАРГА
про порушення законодавства в сфері публічних закупівель

Акціонерним товариством «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Замовник) було
прийнято рішення про проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі " код за ДК
021:2015 - 31170000-8 (КТП кіоскового типу (комплект))" (далі – Процедура закупівлі).
Очікувана вартість - 11 546 330,00 грн. з ПДВ. Кінцева дата подання пропозицій – 16.09.2019
р.
До участі у закупівлі подало участь 3 учасників:
1) ТОВ "ТРІОН ЕНЕРГОХОЛДИНГ" - допущено до аукціону;
2) ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ" - допущено до аукціону;
3) ТОВ "АЛАМАК" - допущено до аукціону.
Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій, що опублікований в системі
Prozorro 24.09.2019 року до аукціону допущено всі тендерні пропозиції.

Скаржник - ТОВ "АЛАМАК" не погоджується з таким рішення Замовника, оскільки
таке рішення порушує наші законні права та інтереси, допущена до аукціону пропозиція ТОВ
"ТРІОН ЕНЕРГОХОЛДИНГ" не відповідає вимогам Тендерної документації (надалі - ТД), та
повідомляє наступне:
І. Відповідно до п. 1, р. 3 Тендерної документації Замовника, Вимагається:
Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему
закупівель.
та завантажуються необхідні документи у вигляді файлів, що вимагаються
замовником у тендерній документації, а саме:
...
- інформація та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі,
установленим замовником. Документальне підтвердження відповідності предмету
закупівлі вимогам тендерної документації надається у вигляді документів відповідно до
вимог, визначених у Додатку 4 цієї тендерної документації;
Відповідно до п. 6, р. 3 ТД, Вимагається:
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій
інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі,
установленим замовником (якщо такі вимоги зазначені в Додатку 4 цієї тендерної
документації).
Документальне підтвердження відповідності товарів вимогам тендерної
документації надається у вигляді документів відповідно до вимог, визначених у Додатку
4 цієї тендерної документації.
Додаток 4

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
код за ДК 021:2015 - 31170000-8
(КТП кіоскового типу (комплект))
КТП-160/10/0,4 – 6шт (тупикового типу ВВ)
КТП-250/10/0,4 – 5шт (тупикового типу ВВ)
КТП-400/10/0,4 – 6шт (тупикового типу ВВ)

КТП 250/6/0,4 – 8шт (тупикового типу ВВ)
КТП 400/6/0,4 – 8шт (2шт-прохідного КВ,
6шт-тупикового ВВ)
КТП 630/6/0,4 – 3шт (прохідного типу КК)

Параметри
Номінальна
з/п
Номінальна
№ Потужніс напруга на
напруга на
ть, кВА
стороні
стороні НН,кВ
ВН,кВ

Номінальний
струм А,
кількість
відхідних ліній

Струм
термічної
стійкості
на стороні
ВН,кА

Струм
електродинам Маса без
транс-ра,
ічної
кг
стійкості на
сторноніВН,к
А

1

160

10

0.4

160-2;100-1;80-1

5

12.5

1920

2

250

10

0.4

160-1;100-1;200-2

5

12.5

2155

3

400

10

0.4

160-1;100-1;200-1;
400-1

5

12.5

2900

4

250

6

0.4

160-1;100-1;200-2

5

12.5

2155

5

400

6

0.4

160-1;100-2;200-1;
400-1

5

12.5

2900

6

630

6

0.4

400-2;250-2; 100-4

5

12.5

3200

Перелік критеріїв
1 Кліматичне виконання та категорія розміщення

У1

2 Діапазон кліматичних температур

Від -45 до +40

3 Копії протоколів кваліфікаційних випробовувань, сертифікати ISO 9001:2015 та ISO14001:2015.
4 Наявність сервісного центру на території України.
Вимоги до трансформаторів:
1 Номінальна потужність 160-630 кВА
2 Номінальна напруга ВН-6000 В/10000В
3 Номінальна напруга НН-400 В
4 Схема та група з'єднань обмоток: У/Ун-0
5 Вид , діапазон та число ступенів регулювання: ПБВ+/- 2х2,5%
6 Виводи трансформаторів: не маслонаповнені
7 Захисне покриття трансформаторів: порошкове
8 Рік виробництва: 2018-2019
9 Гарантійний термін: не менше 3 років
10 Термін експлуатації:не менше 30 років
У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
- зразки паспортів та протоколів випробувань виробника на кожен вид продукції (КТП),
які підтверджують всі технічні та якісні характеристики зазначені в переліку критеріїв п.
1-4 та технічних вимог до кожного виду обладнання, зазначеного в опитувальних листах на
КТП;
- зразки паспортів та протоколів випробувань виробника на кожен вид продукції
(трансформатори), які підтверджують всі технічні та якісні характеристики зазначені
переліку критеріїв п. 1-10 (вимоги до трансформаторів) та технічних вимог до кожного виду
обладнання, зазначеного в опитувальних листах на КТП;
- протокол незалежної лабораторії, який підтверджує випробування зразка (вид
обладнання - КТП) на відповідність ДСТУ 3399-96 (ГОСТ 14695-96) «Подстанции
трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10
кв.Общиетехническиеусловия»;
- оригінал протоколу кваліфікаційних (імпульсних, акустичних, випробування на нагрів,
випробування на стійкість при короткому замиканні) трансформатору серії ТМ, проведених
випробувальною лабораторією, яка має статус акредитації в НААУ;
- протоколи розповсюдження результатів кваліфікаційних випробувань , видані
виробником, трансформатору серії ТМ на трансформатори серії ТМ, що пропонуються до
постачання у складі КТП;
- копії завірені учасником ДСТУ, за якими виготовляється КТП;
- діюча, на момент розкриття тендерних пропозицій, копія завірена учасником дозволу
Держгірпромнагляду України, видана виробнику, на застосування устаткування підвищеної

небезпеки-комплектні трансформаторні підстанції напругою 0,4;0,6;10,0 кВ потужністю 252500 кВА типу КТП;
- діюча, на момент розкриття тендерних пропозицій, копія завірена учасником дозволу
Держгірпромнагляду України, видана виробнику на застосування устаткування підвищеної
небезпеки-електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне
електрообладнання напругою понад 1000 В;
- оригінал діючого свідоцтва про визнання технічної компетентності випробувальної
лабораторії виробника КТП та трансформаторів.
- сертифікати ISO 9001:2015 та ISO14001:2015 виробника(-ів) КТП та Трансформаторів,
засвідчені підписом та печаткою виробника запропонованої до постачання продукції.
Подана пропозиція не відповідає вимогам ТД з наступних підстав:
1) У складі пропозиції учасника відсутні зразки паспортів та протоколів випробувань
виробника на кожен вид продукції (КТП), які підтверджують всі технічні та якісні
характеристики зазначені в переліку критеріїв п. 1-4 та технічних вимог до кожного виду
обладнання, зазначеного в опитувальних листах на КТП.
У складі пропозиції учасника міститься паспорт-керівництво з експлуатації, який є
загальним, а умовами ТД вимагалось подання паспорту на кожен вид продукції.

Поданий документ не підтверджує всі технічні та якісні характеристики зазначені в
переліку критеріїв п. 1-4 та технічних вимог до кожного виду обладнання, зазначеного в
опитувальних листах на КТП, оскільки не містить показників.

Протокол випробувань виробника КТП у складі пропозиції взагалі відсутній.
З огляду на зазначене вище ТОВ "ТРІОН ЕНЕРГОХОЛДИНГ" не виконав вимог Тендерної
Документації, у складі пропозиції відсутні зразки паспортів та протоколів випробувань
виробника на кожен вид продукції (КТП), які підтверджують всі технічні та якісні
характеристики зазначені в переліку критеріїв п. 1-4 та технічних вимог до кожного виду
обладнання, зазначеного в опитувальних листах на КТП;
2) У складі пропозиції відсутні зразки паспортів та протоколів випробувань виробника
на кожен вид продукції (трансформатори), які підтверджують всі технічні та якісні
характеристики зазначені переліку критеріїв п. 1-10 (вимоги до трансформаторів) та
технічних вимог до кожного виду обладнання, зазначеного в опитувальних листах на
КТП.
Виробником запропонованих до постачання Трансформаторів є ВАТ " Мінський
електротехнічний завод ім. В.І. Козлова".
У складі пропозиції містяться протоколи кваліфікаційних випробувань заводу
виробника, а необхідно було надати протоколи випробувань виробника, які підтверджують
всі технічні та якісні характеристики зазначені переліку критеріїв п. 1-10 (вимоги до
трансформаторів) та технічних вимог до кожного виду обладнання, зазначеного в
опитувальних листах на КТП.
У складі пропозиції містяться зразки паспортів виробника трансформаторів, однак
подані документи подані не на кожен вид продукції, а лише 2. Та і подані документи те
відповідають вимогам ТД, оскільки не підтверджують всі технічні та якісні
характеристики, що вимагаються Замовником, оскільки не містять значень показників.

З огляду на зазначене вище, не подало у складі пропозиції зразки паспортів та
протоколів випробувань виробника на кожен вид продукції (трансформатори), які
підтверджують всі технічні та якісні характеристики зазначені переліку критеріїв п. 110 (вимоги до трансформаторів) та технічних вимог до кожного виду обладнання,
зазначеного в опитувальних листах на КТП.

3) також пропозиція ТОВ "ТРІОН ЕНЕРГОХОЛДИНГ" взагалі не містить цілого ряду
документів,що вимагаються вимогами ТД, а саме відсутні:
- протокол незалежної лабораторії, який підтверджує випробування зразка (вид
обладнання - КТП) на відповідність ДСТУ 3399-96 (ГОСТ 14695-96) «Подстанции
трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10
кв.Общиетехническиеусловия»;
- оригінал протоколу кваліфікаційних (імпульсних, акустичних, випробування на
нагрів, випробування на стійкість при короткому замиканні) трансформатору серії ТМ,
проведених випробувальною лабораторією, яка має статус акредитації в НААУ;
- протоколи розповсюдження результатів кваліфікаційних випробувань , видані
виробником, трансформатору серії ТМ на трансформатори серії ТМ, що пропонуються до
постачання у складі КТП;
- копії завірені учасником ДСТУ, за якими виготовляється КТП;
- діюча, на момент розкриття тендерних пропозицій, копія завірена учасником дозволу
Держгірпромнагляду України, видана виробнику, на застосування устаткування
підвищеної небезпеки-комплектні трансформаторні підстанції напругою 0,4;0,6;10,0 кВ
потужністю 25-2500 кВА типу КТП;
- діюча, на момент розкриття тендерних пропозицій, копія завірена учасником дозволу
Держгірпромнагляду України, видана виробнику на застосування устаткування підвищеної
небезпеки-електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне
електрообладнання напругою понад 1000 В;
- оригінал діючого свідоцтва про визнання технічної компетентності
випробувальної лабораторії виробника КТП та трансформаторів.
- сертифікат ISO14001:2015 виробника(-ів) КТП та Трансформаторів, засвідчені
підписом та печаткою виробника запропонованої до постачання продукції.

Як вбачається зі зазначеного вище, тендерна пропозиція ТОВ
"ТРІОН ЕНЕРГОХОЛДИНГ" не містить документального
підтвердження відповідності товарів вимогам тендерної
документації, яке має надаватись у вигляді документів відповідно
до вимог, визначених у Додатку 4 цієї тендерної документації.
З огляду на зазначене вище, Скаржник наголошує на тому, що наші
права порушені оскільки Замовником не дотримано основних принципів
здійснення закупівель, зокрема «недискримінація учасників» та
«об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій». Допустивши
до аукціону тендерну пропозицію, яка не відповідає вимогам Тендерної
документації, Замовник порушив наші права.
Відповідно до статті 3 «Принципи здійснення закупівель» Закону України «Про
публічні закупівлі, а саме «максимальна економія та ефективність», «відкритість та
прозорість на всіх стадіях закупівель», «недискримінація учасників» та «об'єктивна та
неупереджена оцінка тендерних пропозицій» та керуючись ст.18 Закону України «Про
публічні закупівлі», та відповідно до третього абзацу ч.2 ст.18 Закону скарги, що стосуються
прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних
пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та
визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п'яти

днiв з дня оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу протоколу розгляду
тендерних пропозицiй.
Частиною .9 ст.18 Закону встановлено, що результатами розгляду скарги орган
оскарження має право: прийняти рішення про встановлення або вiдсутнiсть порушень
процедури закупiвлi (у тому числi порушення порядку оприлюднення або не оприлюднення
iнформації про закупiвлi, передбаченою цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися
для ix усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати своє
рiшення, надати необхiднi документи, роз'яснення, усунути будь-якi дискримiнацiйнi умови
(у тому числi тi, що зазначені в технiчнiй специфікації, яка с складовою частиною тендерної
документацii), привести тендерну документацiю у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства,
або за неможливостi виправити допущенi порушення, вiдмiнити процедуру закупiвлi.
На пiдставi викладеного, вiдповiдно до ст.З0 Закону, керуючись ст.18 Закону.
ПРОСИМО:
1. Прийняти скаргу до розгляду.
2. Встановити порушення процедури закупівлі за номером в ЦБД UA-2019-07-19000741-c закупівлю товару " код за ДК 021:2015 - 31170000-8 (КТП кіоскового типу
(комплект))" в частині допущення до аукціону тендерної пропозиції ТОВ "ТРІОН
ЕНЕРГОХОЛДИНГ".
3. Зобов’язати Замовника скасувати своє рішення про допущення до аукціону
тендерної пропозиції ТОВ "ТРІОН ЕНЕРГОХОЛДИНГ" та відхилити тендерну пропозицію
такого учасника за невідповідність вимогам Тендерної документації.
Додатки:
Платіжне доручення про внесення плати за подання скарги.
Всі документи за цією скаргою знаходяться у публічному доступі за
посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-19-000741-c

З повагою,
Директор

Коноваленко О.В.

