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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, 03035,  

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

Ім'я (найменування) суб'єкта 

оскарження: 

товариство з обмеженою відповідальністю  

"БІВРЕСТ" (надалі – Скаржник) 
  

Місце проживання 

(місцезнаходження) суб'єкта 

оскарження: 

вул. Хорива, 39/41, оф. 45, м. Київ 

  

Номер скарги, присвоєний в 

електронній системі закупівель  

під час її подання: 

UA-2021-07-23-004227-c.a1 

  

Дата та час подання скарги  

суб'єктом оскарження в  

електронній системі закупівель: 

27 серпня 2021 16:49 

  

Найменування замовника: 
державне підприємство "Спортивний комплекс 

"Авангард" (надалі – Замовник) 
  

Номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, що 

оприлюднене на веб-порталі 

Уповноваженого органу та назва 

предмету закупівлі: 

UA-2021-07-23-004227-c 

"РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ "КАПІТАЛЬНИЙ 

РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ ЛЬОДОВОГО 

ПАЛАЦУ ДП "СК "АВАНГАРД" НА ВУЛ. 

МЕЛЬНИКОВА, 46 (ЛІТЕРА А) У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА" 

(КОРИГУВАННЯ) 2 ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА 

(ДК 021-2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і 

реставрація)" (надалі – Процедура закупівлі) 
  

 

РІШЕННЯ 
 

№20926-р/пк-пз від 14.09.2021 

 

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  "БІВРЕСТ"  від 

27 серпня 2021 № UA-2021-07-23-004227-c.a1 (надалі – Скарга) щодо порушення 

Замовником порядку проведення Процедури закупівлі, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: 

- Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; 

- тендерна документація – Документація; 

- тендерна пропозиція – Пропозиція. 

 

http://www.amcu.gov.ua/
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Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури 

закупівлі, та просить, зокрема, зобов’язати Замовника скасувати рішення про визначення 

Переможця Процедури закупівлі. 

 

Рішенням Колегії від 30.08.2021 №19659-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. 

 

Замовник на веб-порталі Уповноваженого органу надав пояснення по суті Скарги. 

 

У ході розгляду Скарги, інформації отриманої за скаргою та інформації, розміщеної 

в електронній системі закупівель, встановлено наступне. 

 

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

закупівель, свої Пропозиції для участі в Процедурі закупівлі надали наступні учасники: 

1) Скаржник 

2) товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

"СФЕРА ЛЮКС" (надалі – ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС"; 

Переможець) 

3) товариство з обмеженою відповідальністю "РЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "КАСКАД" (надалі – ТОВ "РЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "КАСКАД") 

 

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

розкриття Пропозицій відбулось 11.08.2021. 

 

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

Пропозицію Скаржника відхилено Замовником, Переможцем Процедури закупівлі 

визначено ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС". 

 

Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

"СФЕРА ЛЮКС" оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 18.08.2021.  

 

Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо визначення Переможця 

Процедури закупівлі і зазначає наступне. 

 

1. Скаржник зазначає. що Замовник не звернув уваги на те, що: 

- витяг з протоколу № 81-375-21 засідання комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці Навчально-виробничого центру "Професійна безпека" від 09.04.2021р., який 

надавався ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" у складі своєї тендерної пропозиції 

(назва файла "Навчання"), не містить зазначення про те, що інженер з охорони праці 

Васьковський О.І. пройшов навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів, що має бути обов’язково вказано в окремій графі абревіатурою "ПБЕЕС"; 

- у доданому до тендерної пропозиції ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" 

посвідчені інженера з охорони праці Васьковського О.І., виданого Навчально-виробничим 

центром "Професійна безпека" за № 375-23-2021 (назва файла "Навчання"), відсутній запис 

про проходження навчання з абревіатурою "ПБЕЕС" в межах загального курсу ОП; 

- в тендерній пропозиції ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" відсутні 

будь які документи, що підтверджують проходження інженером з охорони праці 

Васьковським О.І. навчання з ПБЕЕС (протоколи засідань комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці, посвідчення тощо); 

- в тендерній пропозиції ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" відсутнє 

посвідчення на інженера з охорони праці Васьковського О.І. про перевірку його знань з 

електробезпеки. 
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Скаржник зазначає, що у складі своєї Пропозиції ТОВ "Будівельна компанія "Сфера 

Люкс" надало довідку від 06.08.2021р. № 06/21-1 (назва файла "Довідка про наявність 

працівників"), в якій наведено таблицю за формою, що вимагалася вищезазначеною умовою 

тендерної документації Замовника. Зокрема, Васьковський О.І. заявлений у вказаній 

таблиці як інженер з охорони праці. 

Згідно з підпунктом 5.2.7 п. 5 розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції" 

тендерної документації Замовника, на підтвердження наявності необхідних знань надати 

копії чинних посвідчень або сертифікатів про проходження навчання з Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів (на директора, інженера з охорони праці та 

виконавця робіт), вказаного у довідці відповідно до підпункту 5.2.4 п. 5 розділу III 

тендерної документації. 

Скаржник зазначає, що у складі Пропозиції ТОВ "Будівельна компанія "Сфера 

Люкс" (назва файла "Навчання") міститься витяг з протоколу № 81-375-21 засідання комісії 

з перевірки знань з питань охорони праці Навчально-виробничого центру "Професійна 

безпека" від 09.04.2021р. про проходження директором Колодкою В.І., інженером з 

охорони праці Васьковським О.І. та виконавцем робіт Сельничним Є.А. навчання в 

Навчально-виробничого центру "Професійна безпека" (група 375). Проте, із зазначеного 

витягу не вбачається, що вказані особи пройшли навчання саме з Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів, оскільки в графі "Правила" не міститься 

абревіатури ПБЕЕС. Також, відсутня помітка про навчання директора Колодка В.І., 

інженера з охорони праці Васьковського О.І. та виконавця робіт Сельничного Є.А. ПБЕЕС 

у виданих Навчально- виробничим центром "Професійна безпека" посвідченнях за № 375-

21-2021, № 375-23-2021 та № 375-22-2021 відповідно, що додані до тендерної пропозиції 

ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" (назва файла "Навчання"). 

- В свою чергу, в доданому до тендерної пропозиції ТОВ "Будівельна компанія 

"Сфера Люкс" (назва файла "Навчання") витягу з протоколу № 81-0211ЕЛ-2021 засідання 

комісії з перевірки знань з питань охорони праці Навчально-виробничого центру 

"Професійна безпека" від 24.06.2021р. вказується, що директор Колодко В.І. та виконавець 

робіт Сельничний Є.А. пройшли навчання з ПБЕЕС (група 673), що вбачається з 

абревіатури "ПБЕЕС" в графі "Тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія 

робіт)". За результатами перевірки вказаних знань зазначеним особам були видані 

Навчально-виробничим центром "Професійна безпека" посвідчення № 0211-06-2021 та № 

0211-07-2021 з підтвердженням 4 групи з електробезпеки, що також вбачається з тендерної 

пропозиції ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" (назва файла "Навчання"). Проте, 

відносно інженера з охорони праці Васьковського О.І. тендерна пропозиція ТОВ 

"Будівельна компанія "Сфера Люкс" не містить ані будь якого документа, що підтверджує 

проходження ним навчання з ПБЕЕС, ані посвідчення на його ім’я про підтвердження 

перевірки знань та наявність 4 групи з електробезпеки. 

Відповідно до підпункту 3.1.2 п. 1.3 Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України комітет по нагляду за охороною праці від 09.01.1998р. № 4, фахівці служб охорони 

праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати 

групу IV з електробезпеки. 

Скаржник зазначає, що всупереч вимог підпункту 5.2.7 п. 5 розділу "Інструкція з 

підготовки тендерної пропозиції" тендерної документації Замовника та підпункту 3.1.2 п. 

1.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затв. наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною праці 

від 09.01.1998 № 4 ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" не надано підтвердження тому, 

що інженер з охорони праці Васьковський О.І. пройшов навчання з ПБЕЕС та має 4 групу 

з електробезпеки. Тому, тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації 

та мала бути відхилена Замовником на підставі ст. 31 Закону України "Про публічні 

закупівлі". 
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Замовник зазначає, що ним не вимагалось надати документальне підтвердження 

щодо наявності у інженера з охорони праці 4 групи з електробезпеки, що свідчить про 

необґрунтованість зазначення у скарзі даної підстави, як підстави для відхилення тендерної 

пропозиції ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС". 

Стосовно проходження інженером з охорони праці Васьковським О.І. навчання 

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, то у складі тендерної 

пропозиції ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС" надано чинне Посвідчення 

№ 375-23-2021, де зазначено, що Васьковський О.І. пройшов навчання з Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів, чим виконано підпункт 5.2.7. пункту 5 Розділу 

ІІІ тендерної документації в даній частині в повному обсязі. 

Вищезазначене свідчить, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС" 

відповідає кваліфікаційному критерію щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні знання, що підтверджено документами, які надані у складі тендерної 

пропозиції в повному обсязі, що свідчить про законність та обґрунтованість визначення 

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС" переможцем даної процедури закупівлі 

та про відсутність підстав для задоволення скарги в даній частині. 

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

Відповідно до пункту 1 розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції" 

Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом тендерної пропозиції заповнення 

електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші 

критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження файлів, зокрема, з: 

- інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям згідно пункту 5 Розділу ІІІ Документації. 

Відповідно до пункту 5  розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції"  при 

проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює ^наступні кваліфікаційні 

критерії: 

- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 

5.2. На підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям. 

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи: 

Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід: 

5.2.4. Відомості про наявність, кваліфікацію та досвід працівників учасника для 

виконання робіт по даній закупівлі відповідно до запропонованої форми Таблиця "2". 

*до переліку обов’язково включити інженера з охорони праці, виконавця робіт, 

машиністів, машиніста крана, головного архітектора проекту (головного інженера проекту), 

інженера з проектно-кошторисної роботи (інженера-кошторисника) та робітників основних 

будівельних професій. 

5.2.7. На підтвердження наявності необхідних знань надати копії чинних 

посвідчень або сертифікатів про проходження навчання: 

- Загального курсу з охорони праці (на директора, інженера з охорони праці та 

виконавця робіт) вказаного у довідці відповідно до підпункту 5.2.4. пункту 5 Розділу III 

тендерної документації); 

- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів на директора, 

інженера з охорони праці та виконавця робіт вказаного у довідці відповідно до підпункту 

5.2.4. пункту 5 Розділу ІІІ  Документації 

- Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (на інженера з 

охорони праці та виконавця робіт) вказаного у довідці відповідно до підпункте 5.2.4. пункту 

5 Розділу III тендерної документації); 

- Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (на інженера з охорони праці та 
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виконавця робіт) вказаного у довідці відповідно до підпункту 5.2.4. -5.2.7. пункту 5 Розділу 

III Документації. 

 

У складі Пропозиції Переможця, зокрема, містяться: 

- Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід, в якій міститься інформація, зокрема, про: Директора: Колодку В.І; 

Виконавець робіт: Чак Т.О; Інженер з охорони праці: Васьковський О.І. (файл Довідка про 

наявність працівників.PDF); 

- ПОСВІДЧЕННЯ № 375-21-2021, видане Колодці В.І, про те, що він інженер з 

охорони праці, пройшов навчання: загальний курс з ОП НПАОП 0.00-1.15-07, НПА.ОП 

0.00-1.80-18; 

- ПОСВІДЧЕННЯ № 375-23-2021, видане Васьковському. про те, що він навчання: 

загальний курс з ОП НПАОП 0.00-1.15-07, НПА.ОП 0.00-1.80-18; 

- ПОСВІДЧЕННЯ № 785-29-2021, видане Чаку Т.О,  про те, що він виконроб, 

пройшов навчання: НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13, 

НПАОП 0.00-1.80-18; 

- ПОСВІДЧЕННЯ № 688-13-2021, видане Колодці В.І, про те, що він пройшов 

навчання: загальний курс з НПАОП 0.00-1.15-07, НҐІАОП 0.00-1.71-ІЗ, НПАОП 0.00-5.11-

85 НПАОП 0.00-1.80-18 НПАОП 0.00-1.81-18 Н/ІАОП 45.2-7.02-12; 

- ПОСВІДЧЕННЯ № 0211-06-2021, видане Колодці В.І, про те, що він допущений до 

роботи з електроустановкою напругою понад 1000В; 

 

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання протоколів або 

витягів з протоколів засідання комісії  з перевірки знань та не містить окремих вимог щодо 

необхідності надання підтвердження наявності 4 групи з електробезпеки працівників. 

 

Враховуючи викладене, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині. 

 

2. Скаржник зазначає, що ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" надало у складі 

своєї тендерної пропозиції Сертифікат серія ГУ №163193092424 від 05.11.2019, який 

засвідчує готовність об’єкта в експлуатацію не за договором підряду від 26.10.2017 № 26-

10/17, а Замовник не звернув на це уваги. 

Відповідно до підпункту 5.2.8 п. 5 розділу ГГГ "Інструкція з підготовки тендерної 

пропозиції" тендерної документації Замовника, інформаційна довідка про виконання 

аналогічного(них)* договору(ів) відповідно до запропонованої форми Таблиця "3". 

*Аналогічним договором є договір щодо виконання будівельних робіт на об’єктах, що 

виконувались у 2017-2021 роках. 

Так, на виконання вищезазначеної вимоги тендерної документації Замовника, ТОВ 

"Будівельна компанія "Сфера Люкс" у складі своєї тендерної пропозиції надало довідку від 

28.07.2021р. № 28/21-3 (назва файла "Довідка про аналогічний договір"), в якій наведено 

таблицю за формою, що вимагалася вищезазначеною умовою тендерної документації 

Замовника. Зокрема: 

1) організацією з якою укладено договір є Приватне підприємство "Житлово-

будівельна компанія "Ріел"; 

2) адресою зі сторони замовника є 81200, Львівська обл., м. Перемишляни, вул. 

Міжігірська, 8в. 

Також, ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" у складі своєї тендерної пропозиції 

надало договір підряду від 26.10.2017р. № 26-10/17 (назва файла "Аналогічний 

договір"), у якості 

аналогічного на підтвердження інформації, зазначеної в довідці від 28.07.2021р. № 

28/21-3. Зокрема: 

1) замовник - Приватне підприємство "Житлово-будівельна компанія "Ріел"; 

2) адреса замовника - 81200, Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Міжігірська, 8в; 



6 
 

3) підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія 

"Сфера Люкс". 

Водночас, підпунктом 5.2.9 п. 5 розділу ГГГ "Інструкція з підготовки тендерної 

пропозиції" тендерної документації Замовника було передбачено, що договір(-и), який (-і) 

вказано у довідці відповідно до підпункту 5.2.8 пункту 5 Розділу ГГГ тендерної 

документації з обов’язковим наданням документу про прийняття об’єкту в експлуатацію по 

даному договору. 

В складі тендерної пропозиції ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" міститься 

Сертифікат серія ГУ № 163193092424 від 05.11.2019р. (назва файла "Сертифікат про 

готовність до експлуатації") про відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, 

окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до 

експлуатації. Зокрема: 

1) замовник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Міа"; 

2) місцезнаходження замовника - м. Київ, вул. Глибочицька, 13; 

3) генеральний підрядник (підрядник) - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПБФ Г руп". 

Отже, назва замовника, його місцезнаходження та назва підрядника, зазначені в 

договорі підряду від 26.10.2017р. № 26-10/17 та Сертифікаті серія ЗУ № 163193092424 не 

узгоджуються між собою, що дає підстави вважати про недотримання ТОВ "Будівельна 

компанія "Сфера Люкс" вимог підпунктом 5.2.9 п. 5 розділу III "Інструкція з підготовки 

тендерної пропозиції" тендерної документації Замовника, оскільки Сертифікат серія ІУ № 

163193092424 від 05.11.2019р. не має стосунку до договору підряду від 26.10.2017р. № 26-

10/17. Крім цього, ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" не надано у складі своєї 

тендерної пропозиції первинного документа про прийняття об’єкта в експлуатацію, яким є 

акт готовності об’єкта до експлуатації, на який міститься посилання в Сертифікаті серія ІУ 

№ 163193092424 від 05.11.2019. 

 

Замовник зазначає, що відповідно до підпункту 5.2.9. пункту 5 Розділу ІІІ тендерної 

документації для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасник 

у складі тендерної пропозиції повинен надати договір (-и), який (-і) вказано у довідці 

відповідно до підпункту 5.2.8. пункту 5 Розділу ІІІ тендерної документації з обов’язковим 

наданням документу про прийняття об’єкту в експлуатацію по аналогічному договору. 

Відповідно до пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів,  затвердженого Постановою КМУ від "13" квітня 2011 року № 461 прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів 

(будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), 

здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі 

відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката. 

На виконання вищезазначеного, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС" 

у складі Пропозиції надано договір підряду № 26-10/17 від 26.10.2017 року, укладений між 

Приватним підприємством "Житлово-будівельна компанія "РІЕЛ" та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС", об’єктом якого відповідно до пункту 1.1. даного договору є 

Бізнес-центр з об'єктами соціально-культурного, соціально-побутового призначення в 

складі офісних га торгівельних приміщень, житлових апартаментів, квартир та інших 

приміщень по вул. Глибочицька, 1З у Шевченківському районі м. Києва та Сертифікат ІУ 

№ 163193092424 про прийняття об’єкту - Бізнес-центр з об'єктами соціально-культурного, 

соціально-побутового призначення в складі офісних га торгівельних приміщень, житлових 

апартаментів, квартир та інших приміщень по вул. Глибочицька, 1З у Шевченківському 

районі м. Києва в експлуатацію, чим виконано підпункт 5.2.9. пункту 5 Розділу ІІІ тендерної 

документації в повному обсязі. 
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Проте, в скарзі вказано, що ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" не надано у 

складі тендерної пропозиції первинного документу про прийняття об’єкта в експлуатацію, 

яким є акт готовності об’єкта до експлуатації. Проте, акт готовності об’єкта до експлуатації 

не є первинним документом прийняття об’єкта в експлуатацію, відповідно до пункту 3 

Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,  затвердженого 

Постановою КМУ від "13" квітня 2011 року № 461 єдиним документом, що свідчить про 

прийняття об’єкта в експлуатацію є відповідний сертифікат, який наданий у складі 

тендерної пропозиції ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс". 

Також, у скарзі зазначено, що назва замовника, його місцезнаходження та назва 

підрядника, зазначені в договорі підряду від 26.10.2017 року № 26-10/17 та у Сертифікаті 

серія ІУ № 163193092424 не узгоджуються між собою, що дає підстави вважати про 

недотримання ТОВ "Будівельна компанія "Сфера Люкс" вимог, встановленим підпунктом 

5.2.9. пункту 5 Розділу ІІІ тендерної документації, оскільки Сертифікат серії ІУ № 

163193092424 не має стосунку до договору підряду від 26.10.2017 року № 26-10/17. Проте, 

відповідно до підпункту 5.2.9. пункту 5 Розділу ІІІ тендерної документації, Замовником не 

вимагалось надання документу про прийняття об’єкту в експлуатацію по аналогічному 

договору, де Замовником та Генпідрядником будуть зазначенні сторони по наданому 

аналогічного договору. Об’єктом договору підряду від 26.10.2017 року № 26-10/17 та 

об’єктом наданого Сертифікату серії ІУ № 163193092424 є Бізнес-центр з об'єктами 

соціально-культурного, соціально-побутового призначення в складі офісних га 

торгівельних приміщень, житлових апартаментів, квартир та інших приміщень по вул. 

Глибочицька, 1З у Шевченківському районі м. Києва, що свідчить про відповідність 

тендерної пропозиції підпункту 5.2.9. пункту 5 Розділу ІІІ тендерної документації в 

повному обсязі, оскільки ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС" надано 

документ про прийняття об’єкту в експлуатацію по аналогічному договору. 

Вищезазначене свідчить, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС" 

відповідає кваліфікаційному критерію щодо наявності документально підтвердженого 

досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), 

що підтверджено документами, які надані у складі тендерної пропозиції в повному обсязі, 

що свідчить про законність та обґрунтованість визначення ТОВ "БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "СФЕРА ЛЮКС" переможцем даної процедури закупівлі та про відсутність 

підстав для задоволення скарги в даній частині. 

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

Відповідно до пункту 5  розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції"  при 

проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює ^наступні кваліфікаційні 

критерії: 

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання за предметом 

закупівлі аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). 

Інформаційна довідка про виконання аналогічного (их)* договору (ів). 

Аналогічним договором є договір щодо виконання будівельних робіт на об’єктах, 

що виконувались у 2017-2021 роках. 

5.2.9. Договір (-и), який (-і) вказано у довідці відповідно до підпункту 5.2.8.пункту 

5 Розділу III тендерної документації з обов’язковим наданням документу про прийняття 

об’єкту в експлуатацію по даному договору. 

 

Документація не містить окремих вимог до порядку оформлення документу про 

прийняття об’єкту в експлуатацію за даним договором та не містить окремих вимог щодо 

необхідності надання акту готовності об’єкта до експлуатації. 

 

У складі Пропозиції Переможця, зокрема, містяться: 

- ДОВІДКА від 28.07.2021 № 28/21-3, в якій міститься інформація про один 

аналогічний договір: 



8 
 

Найменування організації з якою укладено договір: Приватне підприємство 

"Житлово- будівельна компанія "Ріел", Предмет договору: комплекс будівельно- 

монтажних робіт, а саме влаштування буронабивних паль на об'єкті "Бізнес-центр з 

об'єктами соціально- культурного, соціально- побутового призначення в складі офісних га 

торгівельних приміщень, житлових апартаментів, квартир га інших приміщень по вул. 

Глибочицька, 13 у Шевченківському районні, м. Києва, Стан належного виконання 

договору (ів) стосовно якості і строків: Виконано своєчасно та якісно (файл Довідка про 

аналогічний договір..PDF); 

- Договір підряду від  26 жовтня 2017 №26-10/17, укладений між  ПП "Житлово-

будівельна компанія "Ріел" "Замовник", та  ТОВ "Будівельна Компанія" Сфера люкс", 

Підрядник, відповідно до якого за цим Договором Підрядник в межах твердої договірної 

ціни та на свій ризик власними силами зобов’язується виконати комплекс будівельно-

монтажних робіт, а саме влаштування буронабивних паль на об’єкті — "Бізнес-центр з 

об’єктами соціально-культурного, соціально- побутового призначення в складі офісних та 

торгівельних приміщень житлових апартаментів, квартир та інших приміщень по вул. 

Глибочицька, 13 у Шевченківському районі м. Києва , далі по тексту - "Роботи", а Замовник 

зобов’язується оплачувати вартість виконуваних Робіт в порядку та строки, передбачені 

умовами даного Договору та Додаткових угод до нього (файл Аналогічний договір.PDF); 

- сертифікат №163193092424, яким засвідчується відповідність закінченого 

будівництвом об'єкта та підтверджує його готовність до експлуатації, місце розташування 

об'єкта: м. Київ, Шевченківський район, вул. Глибочицька, 13, замовника обєкта: ТОВ 

"МІА", генеральний проектувальник ТОВ "Майстерня архітектора Бикова (файл 

Сертифікат про готовність до експлуатації.PDF). 

 

Враховуючи вищенаведене, 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 шістнадцятої статті 18 Закону. 

 

Враховуючи наведену вище інформацію, відсутні підстави для задоволення Скарги. 

 

Враховуючи викладене, керуючись 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 товариству з обмеженою відповідальністю  "БІВРЕСТ" у задоволенні 

скарги від 27 серпня 2021 № UA-2021-07-23-004227-c.a1. 

 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.  

 

Голова Колегії І. КОПАЙГОРА 

Члени Колегії Б. ГОРОБЕЦЬ 

С. ТИЩИК 

 

 


