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Щоdо перевiркu dоmрIL|4ання законносtпi пiD час
провеёення mенdерноl' процеФрu по кПоmочнuй
ремонm харчоблоку
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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановнuй В imалiс Волоdluйuро вuчу !
Звертаюсь до Вас вiдповiдно до статIi 13 Закону УкраТни <Про статус депутатiв
мiсцевих рад) та прошу у 10 денний строк розглянути питання та надати вiлповiдь.
flo мене, як депутат Киiвськоi MicbKoT ради, надiйшIло повiдомлеtlня BiJ
небайдужих цромадян MicTa Кисва, про можливi факти порушенIIя rlинного
законодавства пiд час закупiвлi робiт по кПоточний ремонт харчоблоку лошlкiльноl о
навчального закJIаду Ns 74 на вул, Невська, 4-А у ШевченкiвськоNtу раЙонi Micla
Кисва>.

У звернення зазначаються можливi факги порушення тендерним KttMiTeToM
положень чинного законодавства про проведення публiчних торгiв.
З урахуванням наведеного, прошу Вас перевiрити дотримання законностi пiд час
проведення процедури закупiвлi робiт (Поточний ремонт харчоблоку дошкiльного
навчального закJIаду ЛЪ 74 на вул. Невська, 4-А у Шевченкiвському районi MicTa
Киева>.
Про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисто за адресою:
вул. Хрещатик, 36, м. КиiЪ, 01044, а також громадянина Палiя Я.М., за адресою: м.
Iрпiнь, вул. Соборна, 98/33, 08205
!одаток: копiя звернення на 2 аркуш
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01044, м. Киiв, вул. Хрещатик, 36

Палiй Я.М,
0В205, м. Iрпiнь, вул. Соборна, 9В/З3

ПОВIДОМЛЕННЯ

про Mo)<лlвi факти порушення чинного зак}нодавтсва пiд час розпорядження коштами

платнlдtiв податкiв з закупiвлi робiт по <Поточний ремонт харчоблоку дошкiльного
нiвчмьного зilкJIад/ Ne74 на вул. Невська, 4-А у Шевченкiвському раЙонi м. Киева>, код UA2018-0З- 18-000027-с
05.04.2018 року вiдбувся аукцiон з захупiвлi робiт по <ПоточниЙ ремонт харчоблоку
дошкiльного навчаJIьного замаду Ns74 на вул. Невська,4-А у Шевченкiвському районi м.
ItleBa>, код UA-201B-03- 1В-000027-с,
13.04.201В року члени тендерного KoMiTeTy приймають рiшення про вiдхилення
}п{асника ТоВ "Анкорбiлд" з цiною 604 092,22 грн, та публiкують в системi прозоро
протокол розгляд/ пропозицiЙ Ne 1 вЦ 1З.04.201В. ВiдповЦно до вивченого протоколу
вбачасгься, що розглядалася пропозицiя по iншому теIIдеру, а саме: <Поточний peMoHт
харчоблоку дошкiьного навчального заклцу Ns 32З на вул. фекова, 16 у Шевченк.tвському
районi м. Киева)>, код UА-201В-OЗ- 1В-000047-с. ВказаниЙ протокол не був пiдписаний
Машталiрук .Щ.О, - засryпником голови тендерного KoMiTery, оскiльки навпроти його
прiзвища cToiTb риска,
В цей же день 1З.04.201В року протоколом М 2, який був оприлюднени в системi
"прозорро" було обрано переможця торгiв ТОВ "Алекс Ост" э цiною пропозицii 734 2В1,3З

грн. Вiдповiдно до протоколу вбачасгься, що члени тендерного KoMiTery розглrlдми

пропозицiю гIасника не по тендеру код UА-201В-0З-18-000027-с, а по тенедеру код UA-201B03-1В-000047-с. При цьому цiна пропозицii в протоколi вказана 7З4 2Вl,ЗЗ грн,

Таким чином, опр}июднено протокол вiдхидення та обрання переможця торгiв

не за тим лотом, торги якого вiдбулися,

В подальшому 17,04.201В ТОВ "Анкорбiлд" подало скаргу на рiшення замовника.
основними доводами скарги було те, що "прчйняmе рiшення не rрунmу€mься на вuмо?ах
зскону, е HadyMaHuM mа переёчаснuм". Та<ож зазначили, що пропозицiю Товариства не було
вiдхилено, тому перехiд до оцiнки iншого учасника був незаконним.
3амовник cBoiM рiшенням вiд 17.04.2018 року скаргу ТОВ "Анкорбiлд" вiдхилив,
вказавши, що технiчно не змiг оприлlоднити правильнй протокол.
19.04.201В ТОВ "Анкорбiлд" повторно подае скаргу на дiiзамовница з пiдстав того, що
рiшення про вiдхилення пропозицii ТОВ "Анкорбi.rц" прийняте не було, а отже не було
пiдстав для оцiнювання наступного кандидата.
19.04.201В року замовник надав вiдповiдь, що "В елекmроннi сuсmел,li напае
моэtuuвосmi пidкрiмяmч iншi проmоколч колч проmокол вidхtиення учаснuка вже був
опрuлюdненuй. mо]уlу на dончй чсс 3оловнчк опрuлюdнuв проmокол якuй прuкрiменuй do
скор?ч учаснuка. " Також оприJIюднено другий екземпляр протоколу Nэ 2 вiд 13.04,201В про
вiдхилення пропозицii ТОВ "Анкорбiлд". Вiдповiдно до оприлюдненого протоколу
вбачасгься: вiдхлиено пропозицiю ТОВ "Анкорбiлд" як таку, цо не вiдповiдас
квалiфiкацiйним критерiям, а саме: вiдсутнi додатки до аналогiчних логоворiв. При цьому
слЦ звернуtи увагу, що вказаниЙ протокол бр оприлюднений не в строки встановленi
законом, до того ж бр пiдписаний засryпником голови тендерного KoMiTery Машталiрук
f.О., який в попередньому протоколi вiд 1З.04.201В не розписувався, отже вказаний
протокол не вiдповiдае дiйсним обставинам справи та подiям, якi вiдбулися насправдi,

23.04,2018 року замовник без прийrятгя та оприлюднення рiшення про скасування
вибру перемолсця згiдно протоколу Ne 2 вiд 13.04,2018, публiкуе в системi "прозорро"
протокол Ne 1 ,вiд 23.04.2018, яким вдруге обирае переможцем ТОВ "Алекс Ост" та
повiдом.пяс про HaMip умасти договiр, Вiдповiдно до оприлюдненого проюколу, рiшень
вбачаегься, що розглядався тендер не з закупiвлi робiт по <Поточний ремонт харчоблоку
дошкiльного навчмьного заклад/ Ns74 на вул. Невська, 4-А у Шевченкiвському районi м.
Киева>, код UA-2018-03-18-000027-c, а був розгляшугий тендер по <Поточний ремонт
харчоблоку дошкirьного навчального заклцу М З2З на вул. фекова, 16 у Шевченкiвському
районi м. Киева>, код UА-201В-OЗ-lВ-000047-с, тобто не за тiею закупiвлею, яка вiдбулася i
рiшення про обрання переможця по тендеру код UА-2018-0З- 1В-000027-с так i не було
прийняте.

проведення процедури вiдкритих торгiв та визначення
переможця вiдбулося ряд подiй, якi свiдчать про вкрай низький квалiфiкацiйний piBeHb
членiв тендерного KoMiTery, я<i без вiдхилення однiеi пропозицiТ, переходять до оцiнки iншоi
приймать рiшення про обрання переможця в однiй закупiвлi, а пропонуlоть укласти договiр в
iюлiй, що свiдчить про мох<'lIиву зацiкавленiсть членiв KoMiTeTy в результатах приЙнятого

Таким чrтrом,

пiд час

рiшення.
Щодо самого процесу вибору переможця BB;DKaeMo за необхiдне зазначити насryпне:
единим критерiем вибору переможця була
I]IHA.
Найнюучу цiну залропонувало ТОВ "Аякорбiлд", найвr.пцу ТОВ "Алекс Ост". Рiзниця
мiж пропозицiями близько 120 тис. грн.
Пiдсгавою для вiдхилення пропозlацii ТОВ "Анкорбiлд", згИно опри.дюдненого
19.04.201В, протоколу стала вiдсугнiсгь додаткiв до аналогiчного договору.
ТОВ "Алекс Ост" було нцано тiльки один аналогiчний договiр Ns В-39, вiдповiдно до
якого вбачаgгься, що до договору дол}п{ено два акти виконаних робiт за травень 2015 та
лшIень 2015 року, c}4vlapHa cy,lvla яких становить менше суми договору та догtlвiрноТ цillи,
однак додатковоi угоди про ii зменшенtul не надано, що свiдчить про ненадання Bcix
документЬ до доювору. Вiдсутнi flодаток Ns 3, 4, що прямо передбачено п, 4,7, п. 5.1
Анмогiчного договору Nэ В,З9 вЦ 0В.05.2015.

-

Таким чином, учасник, який запропонував найвиu-lу цirlу, lre виконав вимоги
квалiфiкацiйного критерiя, що призвело до безпiдставного вибору перемOжця з
найвищою цiноrо та заподiяrrня шкоди платникам податкiв в розмiрi суrии переплачених
коштiв.

3а наслiдами вимаденого прошу негйно в>tсlти заходЬ щодо виклценого факry
порушення процедури закlтliвлi робlт за коrrгпt платникЬ податкiв, зафiксувати вимценi
факти та скас)вати результати торгЬ з закупiвлi робiт по <Поточний ремонт харчоблоку
дошкйьного навчмьного замаду Ne74 на вул. Невська,4-А у Шевченкiвському районi м.
Киева>, код UА-201В-OЗ- 1В-000027-с, а проведенi торги вiдмiнити.
ТаIФж прошу направити запит до Киiвського мiського голови Кличка В.В., ррамiння
ocBiм ШевченкiвськоI в MicTi Киевi PfiA та Шевченкiвського УП Г}'нП Украни в м. Киевi з
питання. дотримання законност[ пiд час проведення процедури цiеI закупiмi робiт за
державнi кочrти.
,Щокази виклцених фактiв розмiценi на оф iцiйному
https://prozoпo.gov.ua,/tender/UA-201 В-OЗ- 1В-000027-с.

сйтi

державних закупiвель
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