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Висновок
про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2020-07-22-003632-c

І. Вступна частина
1. Інформація про замовника:
повне найменування замовника,
щодо якого здійснювався
моніторинг процедури закупівлі;
ідентифікаційний код юридичної
особи в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань;
місцезнаходження:

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ, 25879878, Україна, Хмельницький, ВУЛИЦЯ
СВОБОДИ, будинок 77

2. Інформація про предмет
закупівлі: назва предмета
закупівлі із зазначенням коду за
Єдиним закупівельним
словником(у разі поділу на лоти
такі відомості мають
зазначатися щодо кожного лота)
та назви відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності), а
також його очікувана вартість:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги
державного значення Т-18-04 Корець – Славута – Антоніни
(окремими ділянками) (з розробкою проектної
документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів,
ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Джерело
фінансування закупівлі - Державний бюджет України,
145010442UAH, 45230000-8, ДК021, 1, посл.

3. Інформація про
оприлюднення:

be3eeb1d23334379be474e930ad0e715, 2020-07-22

4. Застосована процедура
закупівлі:

Відкриті торги з публікацією англійською мовою

5. Підстава здійснення
моніторингу:

• Дані автоматичних індикаторів ризиків

6. Дата початку моніторингу:

18 вересня 2020

ІІ. Констатуюча частина
1. Дата закінчення моніторингу

Дата закінчення моніторингу: 09 жовтня 2020 року.

процедури закупівлі та
інформація про результати
моніторингу процедури закупівлі
в розрізі стадій проведення
процедури закупівлі:

Предметом аналізу були такі питання: визначення
предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному
плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю,
відповідності вимог тендерної документації вимогам
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон),
розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання
договору про закупівлю та його оприлюднення,
відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції
переможця. Під час моніторингу проаналізовано: річний
план закупівель Служби автомобільних доріг у
Хмельницькій області (далі – Замовник) на 2020 рік;
оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну
документацію, затверджену рішенням тендерного комітету
від 22.07.2020 року №67/1, тендерні пропозиції приватного
акціонерного товариства «Хмельницьке ШБУ №56» (далі ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56») та товариств з обмеженою
відповідальністю «СТЛ+М» (далі – ТОВ«СТЛ+М»),
протокол розгляду тендерних пропозицій від 01.09.2020,
протокол засідання тендерного комітету від 09.09.2020 №
67/5, повідомлення про намір укласти договір від
09.09.2020, договір від 22.09.2020 №235/20. За
результатами моніторингу закупівлі установлено, що на
порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону
опубліковане оголошення про проведення відкритих торгів
не містить інформації про умови надання забезпечення
тендерних пропозицій. Крім того моніторингом
установлено, що у додатку 2 до тендерної документації
Замовник установив вимогу щодо надання учасниками у
складі тендерних пропозицій інформаційних довідок про
наявність обладнання, матеріально-технічної бази та
технологій (за формою встановленою у таблиці 1) та
передбачив, що на підтвердження інформації зазначеної в
довідках учасниками надаються копії свідоцтв про
реєстрацію транспортних засобів, будівельних машин та
механізмів. Крім того, якщо техніка є залученою, то
учасниками додатково надаються копії договорів дійсних
та чинних, протягом всього строку виконання договору про
закупівлю. Водночас учасник ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №
56» у складі тендерної пропозиції надав довідку про
наявність обладнання, матеріально-технічної бази та
технологій від 14.08.2020 № 13051, згідно з якою учасник
до виконання робіт за договором залучить, зокрема, коток
дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий BOMAG
/BW 174 AD, 2002 p.в. (у кількості 2 одиниці). При цьому
учасник ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56» у складі
тендерної пропозиції надав договір оренди від 02.01.2020
року № 0201/3, яким підтвердив оренду одного самохідного
вібраційного гладковальцевого BOMAG /BW 174 AD, 2002
p.в. При цьому учасник документально не підтвердив
наявність другої одиниці зазначеної техніки, чим не
дотримав вимоги додатку 2 до тендерної документації.
Отже, на порушення вимог абзацу другого пункту 1
частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив

тендерну пропозицію учасника ПрАТ «Хмельницьке ШБУ
№ 56», як таку, що не відповідає кваліфікаційним
критеріям та допустив до оцінки. Відповідно до пункту 2
частини першої статті 32 Закону Замовник відміняє торги у
разі допущення до оцінки менше двох тендерних
пропозицій. Порушень законодавства у сфері публічних
закупівель, щодо яких спрацював автоматичний індикатор
ризику RISK1-5-2 не підтверджено.
2. Висновок про наявність (із
зазначенням переліку статей,
пунктів нормативно-правових
актів, що були порушені) або
відсутність порушення,
(порушень) законодавства:

За результатами аналізу оприлюднення інформації про
закупівлію установлено порушення вимог пункту 9
частини 2 статті 21 Закону. За результатами аналізу
питання розгляду тендерної пропозиції ПрАТ Хмельницьке
ШБУ №56 установлено порушення вимог абзацу другого
пункту 1 частини першої статті 31 Закону. За результатами
аналізу питання дотримання замовником законодавства у
сфері публічних закупівель щодо визначення предмета
закупівлі, відображення закупівлі у річному плані
(додатку), відповідності вимог тендерної документації
вимогам Закону, розгляду тендерної пропозиції
ТОВ«СТЛ+М», своєчасності укладання договору про
закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов
договору умовам тендерної пропозиції переможця –
порушень не установлено.

3. Зобов'язання щодо усунення
порушення (порушень)
законодавства у сфері публічних
закупівель (у разі наявності
таких порушень):

З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері
закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України
«Про основні засади здійснення державного фінансового
контролю в Україні», Держаудитслужба зобов’язує
здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у
встановленому законом порядку, зокрема розірвати
договір з дотриманням положень Господарського кодексу
України та Цивільного кодексу України та протягом п’яти
робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити
через електронну систему закупівель інформацію та/або
документи, що свідчать про усунення порушення
законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у
висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або
інформацію про причини неможливості усунення
виявленого порушення.

(посада)

Єгорова Ольга Олександрівна
(підпис, власне ім'я, прізвище)

