
.ержаудитслужби 
_Анатолій МАРЦЕНЮК

2021 року

про результати моніторингу процедури закупівлі 
від 09 лютого 2021 року № 42

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 в Івано-Франківській області, код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 25825434, вул. Петрушевича, 1, м. Івано-Франківськ, Івано- 
Франківська область обл., 76018.
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.

ГБН Г.1-218-182:2011, СОУ 42.1-37641918-085:2018, (ДК 021:2015 -  
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - Поточний 
середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного 
значення Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна на ділянці км 0+000 -  км 26+745 в 
Івано-Франківській області

ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь.

Очікувана вартість: 291 574 232,00 грнЗ*
3. Інформація про оприлюднення:

ІІА-2020-02-24-000917-а, 24 лютого 2020 року
4. Застосована процедура закупівлі:

Відкриті торги
5. Підстава здійснення моніторингу:

Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення 
(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, 
оприлюдненій в електронній системі закупівель
6. Дата початку моніторингу: 28 січня 2021 року.



II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА
1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про 
результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення 
процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 09 лютого 2021.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, 

відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо 
закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України 
«Про публічні закупівлі» в редакції до 19.04.2020 (далі -  Закон), правильності 
заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, розгляду 
тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його 
оприлюднення, змін до нього та їх оприлюднення, змін до нього та їх 
оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції 
переможця.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби 
автомобільних доріг в Івано-Франківській області, оголошення про проведенню 
відкритих торгів, тендерну документацію затверджену рішенням тендерного 
комітету Замовника від 20 березня 2020 року (зі змінами), протокол розгляду 
тендерних пропозицій від 07.04.2020, реєстр отриманих тендерних пропозицій, 
тендерні пропозиції учасників товариства з обмеженою відповідальністю 
"РОСТДОРСТРОЙ"" та товариства з обмеженою» відповідальністю "ПБС", 
протокол розкриття тендерних пропозицій від 13.04.2020, протокол розгляду 
тендерних пропозицій від 13.04.2020 № Т-09-06, повідомлення про намір 
укласти договір від 13.04.2020, договір від 30.04.2020 
№ 47, додаткова угода №3 від 15.05.2020, додаткова угода №4 від 16.07.2020, 
додаткова угода №5 від 20.08.2020, додаткова угода №6 від 20.08.2020,
додаткова угода №7 від 30.09.2020, додаткова угода №8 від 19.10.2020,
додаткова угода №9 від 07.12.2020, додаткова угода №10 від 22.10.2020,
додаткова угода №11 від 29.12.2020,повідомлення про внесення змін до
договору від 15.05.2020, 16.07.2020, 21.08.2020, 30.09.2020, 20.10.2020,-
23.10.2020, 07.12.2020, 30.12.2020.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пункт нормативно- 
правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) 
законодавства.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства 
у сфері публічних закупівель в частині визначення предмета закупівлі, 
відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо 
закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, 
правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим 
органом, розгляду тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про 
закупівлю та його оприлюднення, змін до нього та їх оприлюднення, 
відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця -  
порушень не встановлено.



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

Головний державний аудитор Галина ШИНКАРЕНКО



про результати моніторингу закупівлі 
від 09 лютого 2021 року № 44

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 в Івано-Франківській області, код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 25825434, вул. Петрушевича, 1, м. Івано- 
Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018.
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.

ГБН Г.1-218-182:2011, СОУ 42.1-37641918-085:2018, (ДК 021:2015 -  
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - Поточний 
середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного 
значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський на 
ділянці км 0+000 -  км 177+894 в Івано-Франківській області

ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь

Очікувана вартість: 1 330 214 902,00 грн 
ЗЛнформація про оприлюднення:

иА-2020-04-14-002923-а; 14 квітня 2020 року
4. Застосована процедура закупівлі:

Відкриті торги (з додатковою публікацією англійською мовою)
5. Підстава здійснення моніторингу:

Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення 
(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, 
оприлюдненій в електронній системі закупівель
6. Дата початку моніторингу: 28 січня 2021 року.



II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА
1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про 
результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення 
процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 09 лютого 2021 року.
Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета 

закупівлі, відображення закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення 
інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошенні про 
проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації 
вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції до 19.04.2020) 
(далі -  Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення 
договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору 
умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства під час 
укладання та внесення змін до договору про закупівлю.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік 
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області (далі -  Замовник), 
оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію (із 
змінами), затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 21.05.2020 
б/н, зміни до тендерної документації, тендерні пропозиції Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ПБС» та Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Автомагістраль-Південь», протокол розгляду тендерних 
пропозицій від 19.06.2020, реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол 
розкриття тендерних пропозицій від 25.06.2020, протокол про визначення 
переможця тй про намір укласти договір від 25.06.2020 № б/н, повідомлення 
про намір укласти договір від 25.06.2020, договір про закупівлю від 14.07.2020 
№ 52 (далі -  Договір № 52), додаткову угоду від 14.07.2020 № 1 до Договору № 
52, повідомлення про внесення змін до договору від 15.07.2020, додаткову 
угоду від 15.07.2020 № 2 до Договору № 52, повідомлення про внесення змін до 
договору від 15.07.2020, додаткову угоду від 16.07.2020 № 3 до Договору № 52, 
повідомлення про внесення змін до договору від 16.07.2020, додаткову угоду 
від 30.07.2020 № 4 до Договору № 52, повідомлення про внесення змін до 
договору від 31.07.2020, додаткову угоду від 10.08.2020 № 5 до Договору № 52, 
повідомлення про внесення змін до договору від 10.08.2020, додаткову угоду 
від 14.09.2020 № 6 до Договору № 52, повідомлення про внесення змін до 
договору від 15.09.2020, додаткову угоду від 17.09.2020 № 7 до Договору № 52, 
повідомлення про внесення змін до договору від 17.09.2020, додаткову угоду 
від 17.09.2020 № 8 до Договору № 52, повідомлення про внесення змін до 
договору від 18.09.2020, додаткову угоду від 20.10.2020 № 9 до Договору № 52, 
повідомлення про внесення змін до договору від 21.10.2020, додаткову угоду 
від 02.11.2020 № 10 до Договору № 52, повідомлення про внесення змін до 
договору від 02.11.2020, додаткову угоду від 09.11.2020 № 11 до Договору № 
52, повідомлення про внесення змін до договору від 09.11.2020, додаткову 
угоду від 24.11.2020 № 12 до Договору № 52, повідомлення про внесення змін 
до договору від 25.11.2020, додаткову угоду від 08.12.2020 № 13 до Договору 
№ 52, повідомлення про внесення змін до договору від 09.12.2020, додаткову



угоду від 28.12.2020 № 14 до Договору № 52, повідомлення про внесення змін 
до договору від 28.12.2020.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пункт нормативно- 
правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) 
законодавства.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства 
у сфері закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі 
у річному плані закупівель, оприлюднення інформації щодо закупівлі, повноти 
відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, 
відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, розгляду 
тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю та його 
оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції 
переможця, дотримання законодавства під час укладання та внесення змін до 
договору про закупівлю -  порушень не встановлено.

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

Головний державний аудитор Наталія ПУШКАР
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ВИСНОВОК
про результати моніторингу закупівлі 

від ЗО вересня 2020 року № 235

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
1. Інформація про замовника:
Служба автомобільних доріг у  Хмельницькій області, код юридичної особи в 

ЄДРПОУ 25879878, вул. Свободи, 77, м. Хмельницький, Хмельницька юбл., 
29000.
2. Інформація про предмет закупівлі:
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 
Житомир — Чернівці на ділянці вулиці Івана Франка в м. Кам ’янець- 
Подільський, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та 
поточний ремонт)
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт 
Очікувана вартість: 13 523 233,0 грн
3. Інформація про оприлюднення:
Ш-2020-07-30-005146-С
Дата створення тендера: ЗО липня 2020року
4. Застосована процедура закупівлі:
Відкриті торги 2-
5. Підстава здійснення моніторингу:
Дані автоматичних індикаторів ризиків
6. Дата початку моніторингу: 18 вересня 2020року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА
1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати 
моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.
Дата закінчення моніторингу: ЗО вересня 2020року.
Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета закупівлі, 
відображення закупівлі у  річному плані закупівель, оприлюднення інформації 
щодо закупівлі, відповідності оголошення про проведення відкритих торгів та 
вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» 
(в редакції від 19.04.2020) (далі — Закон), розгляду тендерних пропозицій, 
своєчасності укладення договору про закупівлю та його оприлюднення, 
відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020рік Служби



автомобільних доріг у  Хмельницькій області (далі — Замовник) за номером Ю: 
иА-Р-2020-07-30-000565-а, оголошення про проведення відкритих торгів, 
тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету 
Замовника від 30.07.2020 N°73/1, протокол розгляду тендерних пропозицій від
26.08.2020 73/5, тендерну пропозицію Приватного підприємства Виробничо- 
комерційна фірма «Будмонтажсервіс» (далі -  ПП Виробничо-комерційна 
фірма «Будмонтажсервіс»), повідомлення про намір укласти договір від
26.08.2020, договір від 08.09.2020 №230/20.

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 21 Закону оголошення про 
проведення відкритих торгів повинно містити розмір, вид та умови надання 
забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати).

За результатами аналізу відповідності оголошення про проведення 
відкритих торгів та вимог тендерної документації вимогам Закону 
встановлено, що Замовник в оголошенні про проведення відкритих торгів та у  
пункті 2 розділу III тендерної документації визначив розмір забезпечення 
тендерної пропозиції у  сумі 6 118 854,40 грн або 2 % від очікуваної вартості 
предмета закупівлі, чим порушив вимоги абзацу третього частини період, 
статті 25 Закону.

Замовником у  пункті 2 розділу III тендерної документації зазначено: 
«Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 2 відсотка -  270 464,70 
гривень (двісті сімдесят тисяч чотириста шістдесят чотири гривні 70 
копійок) (визначається замовником відповідно до частини першої статті 25 
Закону)».

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 25 Закону розмір 
забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у  грошовому виразі не може 
перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у  разі проведення 
тендеру/спрощеної закупівлі на закупівлю робіт та 3 відсотків у  разі 
проведення тендеру/спрощеної закупівлі на закупівлю товарів чи послуг на 
умовах, визначених тендерною документацією/оголошенням про проведе^ия 
спрощеної закупівлі.

Аналізом інформації, яка оприлюднена Замовником в електрони 
системі закупівель встановлено, що у  полі «Тендерна документація» 
міститься чотири файли:

- електронний цифровий підпис;
- Проект договору КР Н-031. Франка.рсі/;
- Відомість робіт КР Н-031. Франка.рсі/;
- ТД 7311 від 30.07.20 КР Н-03 Івана Франка.сіосх.
Натомість, в тендерній документації, яка затверджена рішенням 

тендерного комітету Замовника від 30.07.2020 №73/1, та оприлюднена 
Замовником в електронній системі закупівель, містяться додатки "до 
тендерної документації (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).

Відповідно до наказу від 13.04.2016 №680 (далі -  Наказ №680) 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження 
промірної тендерної документації» промірна тендерна документація 
містить:

обов’язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону України “Про 
публічні закупівлі” (далі — Зщкон), яка оформлюється у  вигляді таблиці, що



складається з трьох граф та подається замовником окремим файлом. У графі 
“1 ” зазначається нумерація, у  графі “2 ” -  перелік складових тендерної 
документації, у  графі “3 ” — вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону;

інформацію, що формується замовником шляхом заповнення окремих 
полів електронних форм електронної системи закупівель;

додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель 
окремими файлами.

Зміст кожного розділу Примірної тендерної документації визначається 
замовником.

Отже, у  вказаному наказі встановлено імперативну норму, що додатки 
обов'язково повинні бути завантажені до електронної системи закупівель 
окремими файлами.

Враховуючи викладене, Замовником не завантажено до електронної 
системи закупівель Додатків 1, 2, 3, 4 та 5 до тендерної документації 
окремими файлами, чим не дотримано Наказу №680.

2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.
За результатами аналізу питання відповідності оголошення про 

проведення відкритих торгів та вимог тендерної документації вимогам Закону 
встановлено порушення вимог абзацу третього частини першої статті 25 
Закону.

За результатами моніторингу встановлено, що Замовником при 
підготовці тендерної документації не дотримано Наказу №680 щодо 
завантаження до електронної системи закупівель додатків до тендерної 
документації окремими файлами.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником 
законодавства у  сфері публічних закупівель в частині визначення предмета 
закупівлі, відображення закупівлі у  річному плані, оприлюднення інформації 
щодо закупівлі, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення 
договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору 
умовам тендерної пропозиції переможця — порушень не встановлено.

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

З огляду на встановлені порушення законодавства у  сфері публічних 
закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Західного 
офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області зобов ’язує здійснити заходи 
щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, 
зокрема, в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору 
відповідно до законодавства, привести у  відповідність до чинного 
законодавства вимоги тендерної документації щодо розміру забезпечення 
тендерної пропозиції та вжити заходів щодо недопущення таких порушень в 
подальшому з метою виконання планів будівництва автомобільної дороги у  
межах президентської програми «Велике будівництво» та виконання Указу 
Президента України від 17.07.2019р.№529/2019 «Про деякі заходи щодо 
створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг».



І

Відповідно до частини восьмої статті 8 Закону України «Про публічні І 
закупівлі» протягом п ’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку 
оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або 
документи, що свідчать про усунення порушень (порушення) законодавства у  
сфері публічних закупівель, викладених у  висновку, або аргументовані 
заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення 
виявлених порушень.

Головний державний аудитор Наталія ПУШКАР

І

І

©



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника управління - 
начальник відділу контролю органів 
влади,оборони, правоохоронних 
органів та писцевих бюджетів

/ у / _______ Валерій ДЗЮБЛКЖ
(підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище)ї% вгреш ро

(дата)

ВИСНОВОК
про результати моніторингу закупівлі 

від 18 вересня 2020 року № 220

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
1. Інформація про замовника:
Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області, код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 25879878, вул. Свободи, 77, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 
29000.
2. Інформація про предмет закупівлі:
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир -  
Чернівці на ділянці км 163+212 -  км 166+247, Хмельницька область (45000000- 
7 Будівельні роботи та поточний ремонт)
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт 
Очікувана вартість: 305 942 720,0 грн
3. Інформація про оприлюднення:
Ш-2020-07-23-002039-а
Дата створення тендера: 23 липня 2020 року
4. Застосована процедура закупівлі:
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
5. Підстава здійснення моніторингу:
Дані автоматичних індикаторів ризиків
6. Дата початку моніторингу: 18 вересня 2020року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА
1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати 
моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.
Дата закінчення моніторингу: 18 вересня 2020року.
Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета закупівлі, 
відображення закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення інформації 
щодо закупівлі, відповідності оголошення про проведення відкритих торгів та 
вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» 
(в редакції від 19.04.2020) (далі -  Закон), розгляду тендерних пропозицій.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020рік Служби 
автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі — Замовник) за номером Ю:



иА-Р-2020-07-22-002363-а, оголошення про проведення відкритих торг\ 
тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету 
Замовника від 23.07.2020 №70/1, протокол розгляду тендерних пропозицій від\
08.09.2020 б/н, тендерні пропозиції Приватного акціонерного товариства \  
«Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» та Товариства з \
обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство 
«АВТОСТРАДА», повідомлення про намір укласти договір від 17.09.2020.

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 21 Закону оголошення про 
проведення відкритих торгів повинно містити розмір, вид та умови надайпй 
забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати).

За результатами аналізу відповідності оголошення про проведення 
відкритих торгів та вимог тендерної документації вимогам Закону 
встановлено, що Замовник в оголошенні про проведення відкритих торгів та у  
пункті 2 розділу III тендерної документації визначив розмір забезпечення 
тендерної пропозиції у сумі 6 118 854,40 грн або 2 % від очікуваної вартості 
предмета закупівлі, чим порушив вимоги абзацу третього частини першої 
статті 25 Закону. ^

Замовником у  пункті 2 розділу III тендерної документації зазначет: 
Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 2 відсотка -  6 118 854у(0 
гривень (шість мільйонів сто вісімнадцять тисяч вісімсот п ’ятдесят чотири 
гривні 40 копійок) (визначається замовником відповідно до частини першої 
статті 25 Закону).

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 25 Закону розмір 
забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у  грошовому виразі не може 
перевищувати^О, 5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення 
тендеру/спрощеної закупівлі на закупівлю робіт та 3 відсотків у  разі 
проведення тендеру/спрощеної закупівлі на закупівлю товарів чи послуг на 
умовах, визначених тендерною документацією/оголошенням про проведення 
спрощеної закупівлі. ^

Аналізом інформації, яка оприлюднена Замовником в електронній 
системі закупівель встановлено, що у полі «Тендерна документа!^» 
міститься чотири файли:

- електронний цифровий підпис;
- відомість обсягів робіт Реконструкція Н-03 км 163-166.pdf;
- проект Договору Реконструкція Н-03 км 163-166.pdf;

% - ТД 7011 від 23.07.20 Р Н-03 км 163 - км ІббНосх.
Натомість, в тендерній документації, яка затверджена рішенням 

тендерного комітету Замовника від 20.05.2020 №1 та оприлюднена 
Замовником в електронній системі закупівель, містяться додатки Х)о 
тендерної документації (Додатки 1, 2, 3, 4, 5). w,

Відповідно до наказу від 13.04.2016 №680 (далі -  Наказ №680) 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження 
примірної тендерної документації» примірна тендерна документація 
містить:

обов’язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону України “Про 
публічні закупівлі” (далі -  Закон), яка оформлюється у вигляді таблиці, що 
складається з трьох граф та подається замовником окремим файлом. У графі



“1” зазначається нумерація, у  графі “2 ” — перелік складових тендерної 
документації, у графі “3 ” — вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону;

інформацію, що формується замовником шляхом заповнення окремих 
полів електронних форм електронної системи закупівель;

додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель 
окремими файлами.

Зміст кожного розділу Примірної тендерної документації визначається 
замовником.

Отже, у вказаному наказі встановлено імперативну норму, що додатки 
обов'язково повинні бути завантажені до електронної системи закупівель 
окремими файлами.

Водночас інформуємо, що вказаний наказ не зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України, оскільки відповідно до абз) е. п.5 Положення 
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших 
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 1992 р. №731, на державну реєстрацію не подаються, 
зокрема, нормативно-технічні документи (національні та регіональні 
стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно- 
кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у  
тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних 
даних та інші) (Постанова сьомого апеляційного адміністративного суду від
24.02.2020 по справі № 560/2384/19).

Враховуючи викладене, Замовником не завантажено до електронної 
системи закупівель Додатків 1, 2, 3, 4 та 5 до тендерної документації 
окремими файлами, чим не дотримано Наказу №680.

Відповідно до частини першої статті 44 Закону за порушення вимог, 
установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на 
виконання цього Закону, уповноважені особи, службові (посадові) особи 
замовників, службові (посадові) особи та члени органу оскарження, службові 
(посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного фінансового контролю, службові (посадові) особи органів, що 
здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (обслуговуючого 
банку), несуть відповідальність згідно із законами України.

2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.
За результатами аналізу питання відповідності оголошення про 

проведення відкритих торгів та вимог тендерної документації вимогам Закону 
встановлено порушення вимог абзацу третього частини першої статті 25 
Закону.

За результатами моніторингу встановлено, що Замовником при 
підготовці тендерної документації не дотримано Наказу №680 щодо 
завантаження до електронної системи закупівель додатків до тендерної 
документації окремими файлами.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником 
законодавства у  сфері публічних закупівель в частині визначення предмета



у
закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформащї 
щодо закупівлі, розгляду тендерних пропозицій — порушень не встановлено. і

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

З огляду на встановлені порушення законодавства у  сфері публічних 
закупівель, керуючись статтями 2 рга 5 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Західного 
офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області зобов’язує здійснити заходи 
щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, 
зокрема, в межах законодавства вжити заходів щодо відміни тенОеру 
відповідно до пункту 2 частини першої статті 32 Закону, привести у 
відповідність до чинного законодавства вимоги тендерної документації щодо 
розміру забезпечення тендерної пропозиції та вжити заходів щодо 
недопущення таких порушень в подальшому, та відповідно до частини восьмої 
статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» протягом п ’яти робочих днів 
з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну сист у 
закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень 
(порушення) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у  висно&іїу, 
або аргументовані заперечення до висновку^ або інформацію про причини 
неможливості усунення виявлених порушень.

Головний державний аудитор аталія ПУШКАР



офісу Держаудитслужби 
, А А __АнатолійМАРЦЕНЮК

2020 року

ВИСНОВОК
про результати моніторингу закупівлі 

від 21 жовтня 2020 року № 251

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 Закарпатській області, код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 25449824, вул. Собранецька, 39, м. Ужгород. Закарпатська -обл.,

2. Інформація про предмет закупівлі:
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-13 
Львів - Самбір - Ужгород на ділянці км 172 + 400 - км 196 + 922, Закарпатська 
область
ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг
Індекс автомобільних доріг: Н-13 — Львів - Самбір -  Ужгород
Очікувана вартість: 454 874 000,0 грн
3. Інформація про оприлюднення: 
иА-2020-06-23-010148-а
Дата створення тендера: 23 червня 2020 року
4. Застосована процедура закупівлі:
Відкриті торги з публікацією англійсько мовою ̂ • •5. Підстава здійснення моніторингу:
Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення 
(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, 
оприлюдненій в електронній системі закупівель
6. Дата початку моніторингу: ЗО вересня 2020 року.

1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати 
моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 21 жовтня 2020 року.

88000.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА



Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета закупівлі, 
відображення закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення інформації 
щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення 
відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону 
України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон), розгляду тендерних 
пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю та його 
оприлюднення, внесення змін до нього та їх оприлюднення, відповідності умов 
договору умовам тендерної пропозиції переможця.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік 
Служби автомобільних доріг у Закарпатській області (далі -  Замовник) за 
номером ГО: иА-Р-2020-06-23-006554-с, оголошення про проведення відкритих 
торгів, тендерну документацію (із змінами), затверджену рішенням тендерного 
комітету Замовника від 06.07.2020 №234, протокол розгляду тендерних 
пропозицій від 07.08.2020, реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол 
розкриття тендерних пропозицій від 13.08.2020, тендерну пропозицію 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН 
ІНТЕРНЕШНЛ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд- 
Центр», протокол про визначення переможця від 14.08.2020 №280, 
повідомлення про намір укласти договір від 14.08.2020, договір про закупівлю 
від 02.09.2020 №35 (далі -  Договір №35), додаткову угоду до Договору №35 від
10.09.2020 №35/1, повідомлення про внесення змін до договору від 10.09.2020,, 
додаткову угоду до Договору №35 від 13.10.2020 №35/2, повідомлення про 
внесення змін до договору від 13.10.2020.

За результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що 
Замовник в оголошенні про проведення відкритих торгів не зазначив умови 
надання забезпечення тендерних пропозицій, чим не дотримав вимог пункту 9 
частини другої статті 21 Закону.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пункт 
нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, 
(порушень) законодавства.

За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в 
оголошенні про проведення відкритих торгів встановлено порушення пункту 9 
частини другої статті 21 Закону.
* За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства 

у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, 
відображення закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення інформації 
щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошені про проведення 
відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, 
розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про 
закупівлю та його оприлюднення, внесення змін до нього та їх оприлюднення, 
відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця -  
порушень не встановлено.



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

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних 
закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Західного 
офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області зобов’язує здійснити заходи 
щодо усунення виявлених порушень у встановленому законом порядку, 
зокрема, шляхом вжиття заходів з недопущення їх в подальшому та протягом 
п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через 
електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про 
вжиття заходів.

Головний державний аудитор Наталія ПУШКАР

V
1



ЗАТВЕРДЖУЮ
ступник начальника

дного офісу Держаудитслужби 
V У 'Анатолій МАРЦЕНЮК 
!>х\р 2020 року

ВИСНОВОК
про результати моніторингу процедури закупівлі 
______21 жовтня 2020 року № ___ 252______

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 Луганській області, код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 25903424, вул. Гагаріна, буд. 70, к.204, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93400.
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.

ДК 021:2015:45233142-6 — Ремонт доріг. Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-16 
Під’їзд до м. Первомайська на ділянці км 0+000 - км 8+200 у Луганській 
області (СРУ за ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній 
зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 
вирівнювання поверхонь) очікуваною вартістю 226 463 922,00 гривень (з

3. Інформація про оприлюднення. 
ІІА-2020-06-05-001231-а, 05 червня 2020 року.
4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги з публікацією англійською мовою.
5. Підстава здійснення моніторингу.

Дані автоматичних індикаторів ризиків.
6. Дата початку моніторингу.

30 вересня 2020 року.

ПДВ).

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА
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1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про 
результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення 
процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 21 жовтня 2020 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, 

відображення закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення інформації 
про закупівлю, повноти відображення інформації в оголошенні про 
проведення відкритих торгів, відповідність вимог тендерної документації 
вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон), внесення 
змін до неї, своєчасності надання відповіді на звернення з вимогою щодо 
усунення порушення, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності 
укладення договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов 
договору умовам тендерної пропозиції переможця.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік 
Служби автомобільних доріг у Луганській області (далі -  Замовник), 
оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, 
затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 05.06.2020 (зі 
змінами від 29.07.2020); звернення з вимогою щодо усунення порушення від
24.06.2020, відповідь Замовника на звернення від 26.06.2020, рішення 
Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету 
України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних 
закупівель (далі колегія АМКУ) від 21.07.2020 №14034-р/пк-пз, протокол 
розгляду тендерних пропозицій від 12.08.2020, тендерні пропозиції 
товариства з обмеженою відповідальністю «Ростдорстрой», товариства з 
обмеженою відповідальністю «Славдорстрой» та товариства з обмеженою 
відповідальністю «Автомагістраль-Південь», реєстр отриманих тендерних 
пропозицій, протокол засідання тендерного комітету від 19.08.2020, 
повідомлення про намір укласти договір від 19.08.2020, договір про 
закупівлю від 01.09.2020 №25-2020.

Моніторинг закупівлі щодо тих порушень, обставин, підстав, які були 
предметом розгляду колегії АМКУ, не здійснювався.

За результатами моніторингу процедури закупівлі установлено, що 
Замовник в оголошені про проведення відкритих торгів не зазначив мову 
(мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції та умови 
надання забезпечення тендерних пропозицій, чим не дотримано вимоги 
пунктів 8 та 9 частини другої статті 21 Закону.

Відповідно пункту 11 частини другої статті 22 Закону строк дії тендерної 
пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не 
менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Однак, Замовник в пункті 4 розділу III тендерної документації зазначив, 
що тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) днів з 
дати автоматичного розкриття електронною системою закупівель частин 
тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують 
відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і 
документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, чим порушив

з



з
вимогу пункту 11 частини другої статті 22 Закону, в частині встановлення 
дати відліку строку дії тендерної пропозиції.

Ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель, щодо 
яких спрацювали автоматичні індикатори ризиків (Ш8К1-5_2) не 
підтверджені.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пункт 
нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, 
(порушень) законодавства.

За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в 
оголошенні про проведення відкритих торгів встановлено порушення вимог 
пунктів 8 та 9 частини другої статті 21 Закону.

За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної 
документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пункту 11 
частини другої статті 22 Закону.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства 
у сфері закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення 
закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення інформації про 
закупівлю, внесення змін до тендерної документації, своєчасності надання 
відповіді на звернення з вимогою щодо усунення порушення, розгляду 
тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю та 
його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної 
пропозиції переможця -  порушень не встановлено.

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

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних 
закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління 
Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області зобов’язує 
здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому 
законодавством порядку, зокрема, шляхом недопущення таких порушень в 
подальшому, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку 
оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або 
документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Головний державний аудитор 
відділу контролю у сфері закупівель Ганна КОВАЛЬЧУК

в



начальника
фгсу Держаудитслужби

__ Анатолій МАРЦЕНЮК

2020 року

ВИСНОВОК
про результати моніторингу закупівлі 

від 07 грудня 2020 року № 337

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, код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 25879878, вул. Свободи, 77, м. Хмельницький, Хмельницька 
обл., 29000.
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.

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 
Житомир -  Чернівці Обхід м. Старокостянтинова км 6+200 -  км 11+200, 
Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт 
Очікувана вартість: 256 444 309,00 грн

3. Інформація про оприлюднення:
иА-2020-06-10-008015-Ь; 10 червня 2020 року

4. Застосована процедура закупівлі:
Відкриті торги (з публікацією англійською мовою)

5. Підстава здійснення моніторингу:
Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення 

(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, 
оприлюдненій в електронній системі закупівель
6. Дата початку моніторингу: 17 листопада 2020 року.

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про 
результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення 
процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 07 грудня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА



Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета 
закупівлі, відображення закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення 
інформації про закупівлю, повноти відображення інформації в оголошенні про 
проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації 
вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон), розгляду 
тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю та його 
оприлюднення, відповідності умов. договору умовам тендерної пропозиції 
переможця, дотримання законодавства під час укладання та внесення змін до 
договору про закупівлі.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік 
Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі -  Замовник) за 
номером ГО: иА-Р-2020-06-05-006269-Ь, оголошення про проведення відкритих 
торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету 
Замовника від 09.06.2020 № 48/1, зміни до тендерної документації, затверджені 
рішеннями тендерного комітету Замовника від 18.06.2020 № 48/2 та від 
10.07.2020 № 48/3, тендерні пропозиції Приватного акціонерного товариства 
«Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» та Товариства з 
обмеженою відповідальністю «СТЛ+М», протокол розгляду тендерних 
пропозицій від 24.07.2020, реєстр отриманих тендерних пропозицій від
30.07.2020, протокол розкриття тендерних пропозицій від 30.07.2020, протокол 
про визначення переможця від 03.08.2020 № 48/3, повідомлення про намір 
укласти договір від 03.08.2020, договір про закупівлю від 17.08.2020 № 206/20 
(далі -  Договір №206/20), додаткову угоду від 09.10.2020 № 1 до Договору № 
206/20, повідомлення про внесення змін до договору від 09.10.2020.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пункт нормативно- 
правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) 
законодавства.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства 
у сфері закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі 
у річному плані закупівель, оприлюднення інформації про закупівлю, повноти 
відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, 
відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, розгляду 
тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю та його 
оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції 
переможця, дотримання законодавства під час укладання та внесення змін до 
договору про закупівлі -  порушень не встановлено.

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

Наталія ПУШКАР



ЗАТВЕРДЖУЮ

про результати моніторингу закупівлі 
від 09 лютого 2021 року № 43

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 в Івано-Франківській області, код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 25825434, вул. Петрушевича, 1, м. Івано- 
Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018.
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.

ГБН Г.1-218-182:2011, СОУ 42.1-37641918-085:2018, (ДК 021:2015 -  
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - Поточний 
середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного 
значення Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка- 
Львів на ділянках км 238+127 -  км 241+400, км 269+442 -  км 293+025 у Івано- 
Франківській області

ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
роверхонь

Очікувана вартість: 510 477 438,00 грн
3. Інформація про оприлюднення:

иА-2020-05-22-003136-Ь; 22 травня 2020 року
4. Застосована процедура закупівлі:

Відкриті торги (з додатковою публікацією англійською мовою)
5. Підстава здійснення моніторингу:

Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення 
(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, 
оприлюдненій в електронній системі закупівель
6. Дата початку моніторингу: 28 січня 2021 року.



II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА
1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про 
результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення 
процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу:* 09 лютого 2021 року.
Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета 

закупівлі, відображення закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення 
інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошенні про 
проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації 
вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон), розгляду 
тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю та його 
оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції 
переможця, дотримання законодавства під час укладання та внесення змін до 
договору про закупівлю.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік 
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області (далі -  Замовник), 
оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію (із 
змінами), затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 19.06.2020 
б/н, зміни до тендерної документації, звернення за роз’ясненнями щодо 
тендерної документації від 27.05.2020, від 28.05.2020, від 01.06.2020, 
роз’яснення Замовника на звернення від 01.06.2020, від 01.06.2020, від
04.06.2020, тендерні пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ПБС» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль- 
Південь», протокол розгляду тендерних пропозицій від 07.07.2020, реєстр 
отриманих тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій 
від 13.07.2020, протокол про визначення переможця від 13.07.2020 № б/н, 
повідомлення про намір укласти договір від 13.07.2020, договір про закупівлю 
від 31.07.2020 № 53 (далі -  Договір №53), додаткову угоду від 31.07.2020 № 1 
до Договору № 53, повідомлення про внесення змін до договору від 03.08.2020, 
додаткову угоду від 03.08.2020 № 2 до Договору № 53, повідомлення про 
внесення змін до договору від 03.08.2020, додаткову угоду від 15.09.2020 № З 
до Договору № 53, повідомлення про внесення змін до договору від 17.09.2020, 
додаткову угоду від 17.11.2020 № 4 до Договору № 53, повідомлення про 
внесення змін до договору від 19.11.2020, додаткову угоду від 07.12.2020 № 5 
до Договору № 53, повідомлення про внесення змін до договору від 07.12.2020, 
додаткову угоду від 15.12.2020 № 6 до Договору № 53, повідомлення про 
внесення змін до договору від 15.12.2020, додаткову угоду від 15.12.2020 № 6 
(уточнена) до Договору № 53, повідомлення про внесення змін до договору від
15.12.2020, додаткову угоду від 15.12.2020 № 7 до Договору № 53, 
повідомлення про внесення змін до договору від 17.12.2020.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пункт нормативно- 
правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) 
законодавства.



:а4

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства 
у сфері закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі 
у річному плані закупівель, оприлюднення інформації щодо закупівлі, повноти 
відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, 
відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, розгляду 
тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю та його 
оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції 
переможця, дотримання законодавства під час укладання та внесення змін до 
договору про закупівлю -  порушень не встановлено.

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

Головний державний аудитор



ЗАТВЕРДЖУЮ

■о офісу Держаудитслужби 
\  Л - __ Анатолій МАРЦЕНЮК

2020 року

про результати моніторингу закупівлі 
від 22 грудня 2020 року № 355

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 Запорізькій області, код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 25891336, вул. Українська, 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69095.
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.

45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь (Реконструкція мосту через р. Кільтичія на км 124+637 
автомобільної дороги державного значення Н-30 Василівка — Бердянськ)

ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь

Очікувана вартість: 105 297 973,80 грн
3. Інформація про оприлюднення:

иА-2020-06-09-007280-Ь; 09 червня 2020 року
4. Застосована процедура закупівлі:

Відкриті торги
5. Підстава здійснення моніторингу:

Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення 
(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, 
оприлюдненій в електронній системі закупівель
6. Дата початку моніторингу: 04 грудня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА
1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про 

. результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення



процедури закупівлі.
Дата закінчення моніторингу: 22 грудня 2020 року.
Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета 

закупівлі, відображення закупівлі у річному плані закупівель, оприлюднення 
інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошенні про 
проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації 
вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон), розгляду 
тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю та його 
оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції 
переможця.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік 
Служби автомобільних доріг у Запорізькій області (далі -  Замовник), 
оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію (із 
змінами), затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 30.06.2020 
№ 4, зміни до тендерної документації, реєстр отриманих тендерних пропозицій, 
протокол розкриття тендерних пропозицій від 09.07.2020, протоколи розгляду 
тендерних пропозицій від 13.07.2020 № 3, № 4 та № 5, тендерні пропозиції 
Приватного підприємства «Будівельник +», Приватного підприємства 
«Будівельник-ЮГ» та Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Мостобудівельний загін № 112», повідомлення про намір укласти договір від
13.07.2020, договір про закупівлю від 31.07.2020 № 205-20.

За результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що в 
річному плані закупівель відсутня інформація щодо місцезнаходження 
Замовника та йдго категорії, чим не дотримано вимог пункту 1 частини другої 
статті 4 Закону.

За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної 
документації вимогам Закону встановлено, що в пунктах 2 та 4 розділу З 
«Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації 
зазначено, що строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними 
та строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) -  протягом 
90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій, чим не дотримано вимоги 
пункту 11 частини другої статті 22 Закону в частині відліку часу з якого 
тендерні пропозиції вважаються дійсними.

Відповідно до пункту 11 частини другої стаття 22 Закону в тендерній 
документації зазначається строк дії тендерної пропозиції, протягом якого 
тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше 90 днів із дати 
кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пункт нормативно- 
правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) 
законодавства.

За результатами аналізу питання відображення закупівлі у річному плані 
встановлено порушення пункту 1 частини другої статті 4 Закону.



За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної 
документації вимогам Закону встановлено порушення пункту 11 частини другої 
статті 22 Закону.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства 
у сфері закупівель щодо визначення предмета закупівлі, оприлюднення 
інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошенні про 
проведення відкритих торгів, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності 
укладення договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов 
договору умовам тендерної пропозиції переможця -  порушень не встановлено.

' ґ

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

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних 
закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління 
Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області зобов’язує 
здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому 
законодавством порядку, зокрема щодо недопущення таких порушень в
подальшому.
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Головний державний аудитор л/ , * > 
"ч- Наталія ПУШКАР&

&

%



ник начальника
офісу Держаудитслужби 
І Анатолій МАРЦЕНКЖ 

2020 року

ЗА ІВ Ь Д Д Ж У Ю

ВИСНОВОК
про результати моніторингу процедури закупівлі 

від 22 грудня 2020 року № 356

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 Запорізькій області, код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 25891336, вул. Українська, 50, м. Запоріжжя, Запорізька 
обл., 69095.
2. Інформація про предмет закупівлі: назва предмета закупівлі із зазначенням 
коду за Єдиний 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.

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Капітальний ремонт 
мосту через р. Молочна на км 453+013 автомобільної дороги державного 
значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ ( на м. Таганрог)

ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь

Очікувана вартість: 54 121 916,40 грн
3. Інформація про оприлюднення.

иА-2020-06-09-007305-Ь, 09 червня 2020 року.
4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги
5. Підстава здійснення моніторингу.

Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки 
порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в 
інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
6. Дата початку моніторингу.

04 грудня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА



1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про 
результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення 
процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 22 грудня 2020.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, 

відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо 
закупівлі, повноти відображення інформації в оголошені про проведення 
відкритих торгів, відповідність вимог тендерної документації вимогам Закону 
України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), розгляду тендерних 
пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його 
оприлюднення, внесення змін до нього та їх оприлюднення, відповідності 
умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік 
Служби автомобільних доріг у Запорізькій області (далі -  Замовник), 
оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію 
затверджену рішенням тендерного комітету Замовника протокол від 
22.06.2020 № 3 (зі змінами), реєстр отриманих тендерних пропозицій, 
тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю 
«Мостобудівельний загін № 112», протокол розкриття тендерних пропозицій 
від 03.07.2020, протокол засідання тендерного комітету від 06.07.2020 № 4, 
повідомлення про намір укласти договір від 06.07.2020, договір про 
закупівлю робіт з капітального ремонту мосту через р. Молочна на км 
453+013 автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса — 
Мелітополь — Новоазовськ ( на м. Таганрог) (45230000-8 — Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) від 24.07.2020 № 204-20 (далі -  
Договір), додаткова угода до Договору від 31.07.2020 № 2; додаткова угода до 
Договору від 03.12.2020 №4; повідомлення про внесення змін до договору від
03.08.2020, від 03.12.2020.

За результатами моніторингу встановлено, що в порушення пункту 1 
частини другої статті 4 Закону у річному плані Замовника відсутня 
інформація щодо місцезнаходження Замовника та його категорії.

Відповідно пункту 11 частини другої стаття 22 Закону визначено, 
що строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції 
вважаються дійсними, але не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання 
тендерних пропозицій.

Проте, за результатами моніторингу встановлено, що Замовник у пункті 
4 розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної 
документації зазначив, що строк дії тендерної пропозиції протягом якого 
тендерна пропозиція вважається дійсною - протягом 90 днів з дати розкриття 
тендерних пропозицій, чим не дотримав вимогу пункту 11 частини другої 
статті 22 Закону в частині визначення відліку часу з якого тендерні 
пропозиції вважаються дійсними.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пункт 
нормативно-правових актів, щр були порушені) або відсутність порушення, 
(порушень) законодавства.
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За результатами аналізу питання відображення закупівлі у річному плані 

встановлено порушення вимог пункту 1 частини другої статті 4 Закону.
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної 

документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пункту 11 
частини другої статті 22 Закону.

За результатами моніторингу питань визначення предмета закупівлі, 
оприлюднення інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації 
в оголошені про проведення відкритих торгів, розгляду тендерних 
пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його 
оприлюднення, внесення змін до нього та їх оприлюднення, відповідності 
умов договору умовам тендерної пропозиції переможця -  порушень не 
встановлено.

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

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних 
закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління 
Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області зобов’язує 
здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень вимог пункту- 1 
частини другої статті 4 Закону та пункту 11 частини другої статті 22 Закону у 
встановленому законодавством порядку, зокрема, щодо недопущення таких 
порушень в подальшому.

Головний державний аудитор Галина ШИНКАРЕНКО
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