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РІШЕННЯ 
 

№4068-р/пк-пз від 05.04.2019 

 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – 

Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю          "БКМ-

УКРАЇНА" від 18.03.2019 UA-2019-02-21-002786-b.c1 (надалі – Скарга) щодо порушення 

Замовником порядку проведення Процедури закупівлі, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: 

- Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; 

- тендерна документація – Документація. 

 

http://www.amc.gov.ua/
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Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури 

закупівлі, та просить, зокрема, зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної 

документації. 

 

 

Рішенням Колегії від 21.03.2019 № 3245-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. 

 

Листом від 21.03.2019 № 20-29/07-1867-пз (на сайті https://prozorro.gov.ua) 

Колегією було запропоновано Замовнику надати пояснення по суті Скарги. 

 

Замовник листом від 28.03.2019 № 120 засобами електронного зв'язку надав 

пояснення по суті Скарги. 

 

У ході розгляду Скарги та інформації, одержаної за Скаргою, та інформації, 

розміщеної в електронній системі закупівель, встановлено наступне. 

 

Скаржник зазначає, що Замовник не врахував положення законодавства у сфері 

підтвердження відповідності (сертифікації), зокрема, приписи Постанови Кабінету 

Міністрів України "Про деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та 

обладнання" від 09 червня 2011 року №738, відповідно до якого, сертифікат відповідності 

видається: виробником або його уповноваженим представником-резидентом України на 

кожний транспортний засіб або партію обладнання, тип яких відповідає вимогам єдиних 

технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу або 

обладнання. Таким чином, на думку Скаржника, Замовник, зазначивши у Документації 

вимогу про надання учасником закупівлі чинного на момент подання Пропозиції 

сертифікату відповідності, максимально звузив коло потенційних учасників Процедури 

закупівлі, тим самим штучно позбавив можливості брати участь у торгах учасників, які 

мають намір запропонувати тролейбуси, що будуть виготовлені згідно із розробленою 

Замовником технічною специфікацією (додатку 3 Документації), і пройдуть випробування 

на відповідність діючим в Україні вимогам і технічним приписам з отриманням 

сертифікату відповідності після перемоги в оголошеній Замовником Процедурі публічних 

закупівель. 

 

Замовник зазначає, що зазначена умова Документації жодним чином не обмежує 

(не послаблює) конкуренцію, не призводить до дискримінації учасників Процедури 

закупівлі, оскільки: 

- відповідає вимогам Постанови КМУ від 09.06.2011 №738, в якій вказано, що 

виробник або ж його представник має надати сертифікат відповідності на 

кожентранспортний засіб; 

- за приписами статті 29 Закону України "Про дорожній рух" до участі у 

дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких 

відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають 

сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку. 

Замовник зазначає, що транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі 

вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на відповідність діючим 

стандартам або повинні мати сертифікат, виданий уповноваженим на це Секретаріатом 

ЄЕК ООН Адміністративним органом по сертифікації дорожніх транспортних засобів 

(стаття 31 Закону України "Про дорожній рух"). 

Державна реєстрація тролейбусів як вироблених в Україні, так і ввезених на 

митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюється за умови 

їх відповідності екологічним нормам. 

https://prozorro.gov.ua/
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Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних 

регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про 

підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України.  

Тобто, на думку Замовника, оскаржувану вимогу встановлено з метою сприяння 

компетентному вибору продукції, безпечної для життя, здоров'я та майна громадян і 

навколишнього природного середовища, на етапі оцінки пропозицій відкритих торгів, а 

також уникнення укладання договору про закупівлю і фактичного придбання тролейбусу, 

який не пройшов перевірку і випробування на відповідність вимог чітко визначених 

технічних регламентів. 

 

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

 

Відповідно до пункту 1 розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції" 

Документації Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення 

електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші 

критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником), та завантаження файлів, зокрема, з 

інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 

критеріям; (додатки  1, 8). 

 

Відповідно до пункту 5 розділу "Інструкція з підготовки тендерних пропозицій" 

Документації кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, 

встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження 

відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством 

наведені у додатках  1, 8 та додатку  2  Документації. 

 

Додатком 1 Документації передбачені інформація про додаткові умови, необхідні 

для прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю у формі перелічених 

нижче документів, зокрема, копію діючого (чинного на момент подання тендерної 

пропозиції) сертифікату відповідності УкрСЕПРО з додатками, або сертифікат типу 

колісного транспортного засобу, або сертифікату відповідності щодо індивідуального 

затвердження, або іншого сертифікату відповідності стандартам України (які видано 

Уповноваженим органом України) на тролейбус, що пропонується до поставки. 

 

На засіданні Колегії, яке відбулось 05.04.2019, представник Скаржника зазначив, 

що сертифікат УкрСЕПРО не видається, а отримання інших сертифікатів (сертифікат типу 

колісного транспортного засобу, або сертифікату відповідності щодо індивідуального 

затвердження, або іншого сертифікату відповідності стандартам України) на одну 

одиницю економічно недоцільно та займе багато часу. Разом з тим, представник 

Скаржник зазначив, що такі сертифікати отримати можна. 

 

Скаржник не довів та документально не підтвердив необхідність внесення змін до 

Документації в цій частині, неможливість виконати наведені вище умови Документації, а 

також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови 

Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі 

закупівлі, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині. 

 

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах 

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі 

закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону. 
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Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення 

Скарги. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 8 та 18 Закону України "Про 

публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету 

України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю  "БКМ-УКРАЇНА" у 

задоволенні його скарги від 18.03.2019 UA-2019-02-21-002786-b.c1. 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк. 

Голова Колегії  Н. СИДОРЕНКО 

   

   

Члени Колегії  С. ПАНАІОТІДІ 

   

   

  В. ПОЛЮХОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


