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РІШЕННЯ 
 

№ 2723-р/пк-пз від 26.03.2018 

 

 

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 "Торговий дім "Гранд Афіш" від 07.03.2018  

№ UA-2018-01-30-004190-c.c1 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку 

проведення Процедури закупівлі, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури 

закупівлі та просить, зокрема, прийняти Скаргу до розгляду та зобов'язати Замовника 

скасувати рішення про визначення переможця Процедури закупівлі. 

 

Рішенням Колегії від 13.03.2018 № 2202-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. 

 

http://www.amc.gov.ua/
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На веб-порталі Уповноваженого  органу (prozorro.gov.ua) був розміщений лист  

від 13.03.2018 № 20-29/07-1287-пз згідно з яким Колегією було запропоновано Замовнику, 

надати, серед іншого пояснення по суті Скарги.  

Листом від 19.03.2018 № 19/03/18 Замовник надав пояснення по суті Скарги. 

 

У ході розгляду Скарги, інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, 

встановлено наступне. 

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель, свої тендерні пропозиції подали наступні учасники: 

1) товариство з обмеженою відповідальністю  "ДФ Компані" (надалі – ТОВ "ДФ 

Компані") 

2) Скаржник 

3) товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламно-виробнича агенція "СЕНС" 

(надалі – ТОВ  "Рекламно-виробнича агенція "СЕНС") 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

розкриття тендерних пропозицій відбулось 22.02.2018. 

 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

переможцем Процедури закупівлі визначено ТОВ "ДФ Компані". 

 Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ "ДФ Компані" оприлюднене на 

веб-порталі Уповноваженого органу 27.02.2018. 

 

Скаржник не погоджується з рішенням Замовника про визначення переможця 

Процедури закупівлі та вважає тендерну пропозицію ТОВ "ДФ Компані" такою, що не 

відповідає умовам тендерної документації (надалі – Документація), виходячи з 

наступного. 

1. Скаржник зазначає, що відповідно до вимог Документації всі документи 

тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему 

закупівель, у вигляді сканованих копій оригіналів документів або нотаріально 

посвідчених копій [за підписом уповноваженої особи учасника та завірених печаткою (у 

разі її використання)]. 

Скаржник зазначає, що Замовник наголосив, що Учасники повинні надавати 

інформацію у вигляді сканованих копій документів, тобто завантажений учасником файл 

повинен бути створений внаслідок обробки паперового документа скануючим пристроєм. 

За твердженням Скаржника, TOB "ДФ Компані" завантажило у складі своєї 

тендерної пропозиції документи, які були сфотографовані (імовірно, на мобільний 

телефон), отже документи подані не у вигляді сканованих копій оригіналів документів або 

нотаріально досвідчених копій, як того вимагав Замовник. 

Скаржник зазначає, що до переліку формальних помилок у Документації включено 

подання файлів, які створені іншим способом, ніж сканування документів тендерної 

пропозиції. 

 

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що сканування і 

фотографування – дві технології, які мають однакові  коріння,  в основі яких лежить  

отримання цифрових зображень шляхом  сприйняття світлового потоку від первинного 

зображення.  

Замовник зазначає, що під час візуальної оцінки  документів тендерної пропозиції  

неможливо визначити, в який  саме спосіб  оцифровано  документ учасником, це можливо 

лише  шляхом  проведення відповідної  експертизи.  

Замовник зазначає, що  для нього під час оцінки документів тендерної пропозиції 

неважливо, яка цифрова технологія застосована учасником для створення копії документу 

тому що на зміст тендерної пропозиції учасника зазначене не впливає жодним чином. 
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У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

Відповідно до Документації всі документи тендерної пропозиції подаються в 

електронному вигляді через електронну систему закупівель, у вигляді сканованих копій 

оригіналів документів або нотаріально посвідчених копій (за підписом уповноваженої 

особи учасника та завірених печаткою (у разі її використання). 

Відповідно до пункту 1 розділу 3 Документації до формальних (несуттєвих) 

помилок замовником відносяться технічні, механічні та інші помилки допущені 

учасниками в документах, що подані ними в складі тендерної пропозиції.  

До формальних (несуттєвих) помилок відносяться, зокрема, завантаження 

пропозицій (файлів пропозиції) не в тому порядку, як встановлено тендерною 

документацією. 

 

Документація не містить порядку здійснення сканування документів тендерної 

пропозиції учасника. 

 

Скаржник не довів, що ТОВ "ДФ Компані" подані документи не у вигляді 

сканованих копій, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині 

 

 

2. Скаржник зазначає, що відповідно до Документації для підтвердження 

відповідності кваліфікаційному критерію замовник передбачив надання копії аналогічного 

договору, листа-відгука та на вибір копію акту або видаткової накладної. 

Скаржник зазначає, що ТОВ "ДФ Компані" надало договір від 01.09.2017 № 01/09-

17-8 про виготовлення поліграфічної продукції та лист-відгук. 

Скаржник зазначає, що ТОВ "ДФ Компані" у складі своєї тендерної пропозиції не 

надало акту або видаткової накладної. 

Скаржник зазначає, що пунктом 1.2 договору від 01.09.2017 № 01/09-17-8 

передбачено, що найменування, кількість та вартість асортимент відповідної партії 

продукції зазначаються у Специфікаціях (додатках), які є невід’ємною частиною 

Договору. 

Скаржник зазначає, що у складі тендерної пропозиції ТОВ "ДФ Компані" відсутні 

специфікації (додатки) до договору. 

 

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що він Документацією  

передбачив обов’язок надання двох документів:  листа-відгуку контрагента  та надання на 

вибір учасника копії договору та/або копії відповідного акту та/або копії видаткової 

накладної. 

Замовник зазначає, що ТОВ "ДФ Компані" завантажено лист в довільній формі про 

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору  

від 01.09.17 № 01/09-17-8,  укладеного між ТОВ "ДФ Компані" та ТОВ "Леруа Мерлен 

Україна" на виготовлення поліграфічної продукції, копію листа-відгуку контрагента та 

копію зазначеного у листі аналогічного  договору.  

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що умови договору  

від 01.09.17 № 01/09-17-8,  укладеного між ТОВ "ДФ Компані" та ТОВ "Леруа Мерлен 

Україна" містять розділ 9 "Конфіденційність", пунктом 9.1 якого передбачено, що факт 

проектів та співробітництва сторін, будь-який матеріал та відомості, які знаходяться в 

цьому Договорі, а також стосуються цього Договору є конфіденційними та не можуть 

передаватися третім особам без попередньої письмової згоди другої сторони, крім 

випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.                       

Пунктом 9.2 Договору покладено на виконавця обов`язок зберігати конфіденційність 

будь-якої інформації та матеріалів, наданих йому замовником, для виконання будь-якого 

рекламного плану, програми, компанії, які  виконуються у  період дії цього Договору. У 
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пункті 9.3. Договору зазначено, що виконавець зобов`язується надавати інформацію лише 

персоналу, якого безпосередньо стосується виконання  робіт за цим  Договором, та п. 9.4 

Договору встановлено зобов`язання для виконавця  зі збереження конфіденційності  умов  

Договору також після закінчення  строку його дії.  

Замовник зазначає, що зазначена сторонами в Договорі інформація та відомості 

щодо кількості, вартості, асортименту продукції, оригінал-макетів є комерційною 

таємницею та відповідно до умов Договору є конфіденційною інформацією.    

 Замовник зазначає, що ним під час оцінки тендерної пропозиції ТОВ "ДФ 

Компані" в частині  вимог щодо надання учасником аналогічного договору було 

враховано наявність обмежень в доступі до інформації, передбаченої Договором, та 

визнано достатнім надання учасником у складі пропозиції копії аналогічного договору без  

додатків. 

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

Відповідно до пункту 1 розділу 3 Документації тендерна пропозиція подається в 

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких 

зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів, зокрема, з інформацією та 

документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, 

визначеним у статті 16 Закону, згідно з додатком 1 Документації. 

Відповідно до пункту 5 розділу 3 Документації Замовник установлює один або 

декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені замовником 

згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують 

інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в додатку 1 

Документації. 

Додаток 1 Документації містить кваліфікаційні критерії та перелік документів, що 

підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям. 

Відповідно до пункту 3 додатку 1 Документації учасник у складі тендерної 

пропозиції повинен подати лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи 

учасника та завірений печаткою (у разі використання) з інформацією про виконання  

аналогічного договору  з аналогічним предметом закупівлі, який зазначено в даній 

тендерній документації, (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю), з 

підтверджуючими документами (копією договору та/або копією відповідного акту та/або 

видатковою накладною та листа-відгуку контрагента). Інформація може надаватися про 

договір, який виконується. 

 

У складі тендерної пропозиції ТОВ "ДФ Компані" містяться: 

- інформаційна довідка про наявність досвіду ТОВ "ДФ Компані" виконання 

договорів з аналогічним предметом закупівлі, яка містить інформацію про договір  

від 01.09.2017 № 01/09-17-8,  укладений між ТОВ "ДФ Компані" та ТОВ "Леруа Мерлен 

Україна", предметом якого є виготовлення поліграфічної продукції; 

- договір від 01.09.2017 № 01/09-17-8,  укладений між ТОВ "ДФ Компані" та  

ТОВ "Леруа Мерлен Україна", предметом якого є виготовлення поліграфічної продукції; 

- лист-відгук від ТОВ "Леруа Мерлен Україна". 

Документація не містила окремої вимоги щодо необхідності надання учасником у 

складі тендерної пропозиції саме копії договору акту або видаткової накладної. 

 

Разом з тим, відповідно до пункту 1.2 зазначеного договору найменування, 

кількість та вартість, асортимент відповідної партії продукції зазначається у 

Специфікаціях (додатках), які є невід'ємною частиною договору. 

У складі тендерної пропозиції ТОВ "ДФ Компані" відсутні специфікації до 

договору від 01.09.2017 № 01/09-17-8, що не відповідає умовам Документації в цій 

частині. 
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Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна 

пропозиція ТОВ "ДФ Компані" не відповідала наведеним вище умовам Документації та 

мала бути відхилена Замовником відповідно до вимог статті 30 Закону.  

 Не відхиливши тендерну пропозицію ТОВ "ДФ Компані", Замовник порушив 

вимоги частини першої статті 30 Закону, згідно з якою замовник відхиляє тендерну 

пропозицію, зокрема, у разі, якщо вона не відповідає умовам тендерної документації. 

 

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги 

орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність 

порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або 

неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що 

повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково 

скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які 

дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є 

складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у 

відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені 

порушення відмінити процедуру закупівлі. 

 

Враховуючи наведене вище, права та законні інтереси Скаржника можуть бути 

захищені шляхом зобов’язання Замовника скасувати рішення про визначення переможця 

Процедури закупівлі. 

 

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. 

 

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги 

частково. 

 

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону 

України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у 

сфері публічних закупівель 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Зобов'язати комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) "Київреклама" скасувати рішення про визначення 

товариства з обмеженою відповідальністю "ДФ Компані" переможцем процедури 

закупівлі – "ДК 021:2015: 22450000-9 – Друкована продукція з елементами захисту", 

оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за 

№ UA-2018-01-30-004190-c.  

 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк. 

 

 

 

Голова Колегії       А. ВОВК 


