
 

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
 

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,  

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767 

Ім'я (найменування) суб'єкта 

оскарження: 

Українська універсальна біржа (надалі – 

Скаржник, Українська універсальна біржа) 
  

Місце проживання (місцезнаходження) 

суб'єкта оскарження: 
вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039 

  

Номер скарги, присвоєний в 

електронній системі закупівель  

під час її подання: 

UA-2018-02-01-003429-c.b1 

  

Дата та час подання скарги  

суб'єктом оскарження в  

електронній системі закупівель: 

10.02.2018; 18:48 

  

Найменування замовника: 

Департамент комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

(надалі – Замовник) 
  

Номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, що оприлюднене 

на веб-порталі Уповноваженого 

органу та назва предмету закупівлі: 

UA-2018-02-01-003429-c  

"Консультаційні послуги з питань оцінювання" 

(надалі – Процедура закупівлі) 
  

 

РІШЕННЯ 
 

№ 1874-р/пк-пз від 01.03.2018 

 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель  

(надалі – Колегія), розглянувши скаргу Української універсальної біржі від 10.02.2018  

№ UA-2018-02-01-003429-c.b1 щодо порушення Замовником порядку проведення 

Процедури закупівлі, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог в 

тендерній документації, та просить, зокрема, зобов'язати Замовника усунути 

дискримінаційні вимоги. 

 

Рішенням Колегії від 14.02.2018 № 1295-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. 

 

На веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) був розміщений, зокрема, 

лист від 14.02.2018 № 20-29/03-778-пз, згідно з яким Колегією було запропоновано 

Замовнику надати, серед іншого, пояснення по суті Скарги. 

Замовник листом від 22.02.2018 № 062/09/07-1732 надав пояснення по суті Скарги. 

http://www.amc.gov.ua/
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У ході розгляду Скарги, інформації, одержаної за Скаргою, та інформації, 

розміщеної в електронній системі закупівель, Колегією встановлено наступне. 

 

Скаржник повідомляє, що відповідно до додатку 1 Документації, Замовник в 3 

пункті кваліфікаційних критеріях (наявність документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічних робіт), які передбачені в таблиці 1, вимагає надати інформаційну 

довідку в довільній формі, скріплену підписом керівника або уповноваженої особи та 

печаткою (за наявності), про досвід проведення незалежної оцінки активів підприємств 

електроенергетичного сектору загальною кількістю не менше 8 тисяч позицій протягом 

2014-2017 років на території України та на підтвердження інформації, зазначеної у 

довідці, надати копію договору на проведення оцінки майна та копію акту приймання-

передання послуг.  

Скаржник повідомляє, що вказана умова Документації є дискримінаційною та 

такою, що обмежує коло потенційних учасників та неправомірно унеможливлює участь 

Скаржника в даній процедурі закупівлі. 

Скаржник повідомляє, що визначальною вимогою Закону України "Про публічні 

закупівлі" (надалі – Закон) у разі, якщо Замовник бажає перевірити досвід учасника у 

виконанні аналогічних договорів є саме наявність досвіду учасників у виконанні 

аналогічних договорів, при цьому Законом не передбачена можливість обмежувати такий 

досвід роботи будь-якими часовими рамками, обсягом поставленого товару, надання 

послуг або кількістю виконаних договорів, оскільки це може бути інструментом, яким 

буде звужуватись економічна конкуренція потенційних учасників процедури закупівель*. 

Скаржник зазначає, що Закон не передбачає положень, що дозволяють Замовнику 

встановлювати додаткові умови підтвердження відповідності учасників встановленим 

кваліфікаційним критеріям, а саме – наявність аналогічного договору із відповідною 

кількістю позицій оцінки. 

Для підтвердження відповідності зазначеній кваліфікаційній вимозі, відповідно до 

вимог Закону, достатньо підтвердити наявність досвіду виконання аналогічних договорів 

(аналогічних до предмету закупівлі), а не обсягів їх виконання, які стосуються оцінки 

майна. 

Скаржник працює на ринку послуг із оцінки майна та майнових більше 15 років, 

має достатній досвід з виконання оцінки активів підприємств електроенергетичного 

сектору, оскільки контрагентами з відповідного сектору виступають:  

ПАТ "Полтаваобленерго", ПАТ "Київенерго" та ДП "НЕК "Укренерго", що ще раз 

доводить, що Українська універсальна біржа відповідає всім кваліфікаційним вимогам, 

передбаченим законодавством. 

Скаржник вважаємо, що вимога Замовника про підтвердження досвіду виконання 

аналогічних договорів з оцінки майна і факт їх виконання в обсягах 8 000 позицій 

порушує вимоги статей 5, 22 Закону та принципи здійснення закупівель. 

 

На засіданні Колегії, яке відбулось 01.03.2018, представник Скаржника повідомив, 

що Скаржник має досвід з виконання аналогічних договорів оцінки підприємств 

електроенергетичного сектору, разом з тим, Скаржником оцінювалась значно менша 

кількість активів.  

 

Замовник повідомляє, що ним здійснюються  підготовчі роботи, пов’язані з 

проведенням незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади  

м. Києва (більше 9 тис. інв. одиниць), які було передано АЕК "Київенерго".  

Замовник зазначає, що предметом оцінки виступають специфічні спеціалізовані 

об’єкти  енергетичного комплексу, призначені для передавання і постачання електричної 

енергії споживачам столиці та є складовими об’єктами  цілісного технологічного 
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комплексу електропостачання міста Києва  (будівлі, споруди, передавальні пристрої, 

електрообладнання тощо).  

Таким чином, проведення якісної та об’єктивної оцінки таких складних об’єктів 

оцінки потребує залучення оцінювачів, які володіють відповідними професійними 

знаннями та мають значний досвід роботи в сфері незалежної оцінки саме таких об’єктів.    

На думку Замовника та враховуючи результати проведення консультацій з 

фахівцями енергетичних підприємств, роботу з оцінки таких специфічних об’єктів  якісно 

та у стислі строки зможуть виконати компанії, у складі яких працюють оцінювачі, що 

мають досвід з оцінки подібної кількості електроенергетичних об’єктів. 

Необхідність наявності відповідного досвіду з оцінки подібних об’єктів також 

передбачена у новій редакції Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності, розробленої Фондом державного майна України (далі – Фонд), яка зараз 

знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. У згаданому 

документі одним із критеріїв визначення об’єкта, подібного до об’єкта, щодо якого 

проводиться конкурсний відбір оціночної діяльності, є порівняна кількість необоротних 

активів.   

Замовником розроблено Документацію, в якій визначено, що учасники закупівлі 

повинні мати досвід проведення незалежної оцінки активів підприємств 

електроенергетичного сектору загальною кількістю не менше 8 тисяч позицій протягом 

2014-2017 років. Орієнтування на кількість об’єктів оцінки дає змогу суб’єкту оціночної 

діяльності – суб’єкту господарювання розраховувати на кількість оцінювачів, яких 

потрібно буде залучити для їх оцінки. 

Встановлення вказаної вимоги не обмежує конкуренцію серед суб’єктів оціночної 

діяльності і не спрямоване на надання преференції конкретній юридичній особі, оскільки 

на ринку оцінки України є достатня кількість фахівців з необхідним досвідом роботи. 

Це підтверджується листом Фонду від 21.02.2018 №10-59-3575, яким 

поінформовано, що у період з 2015 року по теперішній час Фондом проведено 19 

конкурсів із залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання для 

оцінки об’єктів, що відносяться до електроенергетичної галузі, переможцями яких стали 

12 суб’єктів оціночної діяльності.     

Стосовно досвіду Скаржника Замовник повідомляє, що відповідно до 

рекомендаційних листів ДП "НЕК "Укренерго"  та ПАТ "Полтаваобленерго", розміщених 

на веб-сторінці Скаржника, вказана біржа має досвід з оцінки колісних транспортних 

засобів цих підприємств. Однак інформація про досвід біржі з оцінки 

електроенергетичного обладнання і зазначених листах відсутня. 

Крім того, відповідно до інформації, розміщеної на офіційній веб-сторінці Фонду,  

наказом Фонду від 21.12.2017 № 1926 було анульовано сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 08.08.2017 № 796/17, виданий  Українській універсальній біржі, у зв’язку з 

класифікацією за результатами рецензування звітів про оцінку, виконаних біржею,  

відповідно до  абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади 

оцінки майна і майнових прав", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.09.2003 № 1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з 

оцінки майна, є неякісними та (або) непрофесійними.   

 

Представник Замовника на засіданні Колегії, яке відбулось 01.03.2018, повідомив, 

що встановлення зазначеної умови Документації пов’язане з великою соціальною 

значущістю проекту та тим, що предмет закупівлі передбачає оцінку більше 9 тисяч 

інвентарних одиниць. 

Представник Замовника також повідомив, що на території України наявна значна 

кількість компаній, яка має досвід з виконання аналогічного договору. 

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 



 4 

Згідно з пунктом 1 розділу тендерна пропозиція подається в електронному вигляді 

шляхом заповнення електронних форм 3 окремими полями, у яких зазначається 

інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та 

завантаження файлів у форматі PDF з дотримання вимог частини 3 статті 12 Закону 

України "Про публічні закупівлі" з інформацією та документами, що підтверджують 

відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, вимогам, встановленим статтею 17 

Закону та іншим вимогам Замовника — згідно Додатку 1 до цієї тендерної документації. 

Згідно з пунктом 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. 

Згідно з додатком 1 Документації учасник повинен надати інформаційну довідку 

(форма довільна), скріплену підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (за 

наявності), про досвід проведення незалежної оцінки активів підприємств 

електроенергетичного сектору загальною кількістю не менше 8 тисяч позицій протягом 

2014-2017 років на території України. 

Учасник повинен підтвердити інформацію, зазначену у довідці, надавши у складі 

тендерної пропозиції документи, що підтверджують досвід проведення оцінки майна за 

договорами, переліченими в довідці, а саме:  

- копію договору на проведення оцінки майна;  

- копію акту приймання-передавання послуг. 

 

Враховуючи наведену вище інформацію, Скаржник не довів та документально не 

підтвердив необхідність внесення змін до Документації в цій частині. 

 

Враховуючи наведене, 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. 

 

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги. 

 

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: 

 

Відмовити Українській універсальній біржі у задоволенні її скарги  

від 10.02.2018 № UA-2018-02-01-003429-c.b1. 

 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк. 

 

 

Голова Колегії                А. ВОВК 

 

 

 

 


