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Ім'я (найменування) суб'єкта 

оскарження: 

товариство з обмеженою відповідальністю 

"БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ-

16" (надалі – Скаржник) 
  

Місце проживання (місцезнаходження) 

суб'єкта оскарження: 
вул. Олени Теліги, 41, м. Київ, 04086 

  

Номер скарги, присвоєний в 

електронній системі закупівель  

під час її подання: 

UA-2020-07-29-001897-b.b1 

  

Дата та час подання скарги  

суб'єктом оскарження в  

електронній системі закупівель: 

07 серпня 2020 17:27 

  

Найменування замовника: 

комунальне підприємство виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) "СПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС" (надалі – Замовник) 
  

Номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, що оприлюднене 

на веб-порталі Уповноваженого 

органу та назва предмету закупівлі: 

 UA-2020-07-29-001897-b 

"ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи, пов’язані з 

об’єктами завершеного чи незавершеного 

будівництва та об’єктів цивільного будівництва" 

(надалі – Процедура закупівлі) 
  

 

РІШЕННЯ 
 

№ 16712-р/пк-пз 04.09.2020 

 

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 

"БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ-16" від  07 серпня 2020 № UA-2020-07-29-

001897-b.b1 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення 

Процедури закупівлі, 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: 

- Закон України "Про публічні закупівлі" (у редакції Закону України від 19.09.2019 

№114-ІХ) – Закон; 

- тендерна документація – Документація. 

 

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

закупівлі, та просить, зокрема, зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної 

документації.  

   

Рішенням Колегії від 12.08.2020 №15404-р/пк-пз Скарга була прийнята до 

розгляду. 

 

Листом від 12.08.2020 № 20-29/06-12293-пз (на сайті https://prozorro.gov.ua) 

Колегією було запропоновано Замовнику надати пояснення по суті Скарги. 

 

Замовник у порушення вимог Закону не надав пояснень по суті Скарги.  

 

Розглянувши Скаргу та інформацію, одержану за Скаргою, та інформацію, 

розміщену в електронній системі закупівель, встановлено наступне. 

 

1.  Скаржник зазначає, що у підпунктi 4.3.п.4 ч.1 розділу III "Інструкція з 

підготовки тендерної пропозиції" наявна вимога: надати копію антикорупційної програми 

та копію наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми 

Учасника. (Форма подання документу – завірена належним чином копія).  

Скаржник додає, що така вимога є незаконною та дискримінуючою з огляду на 

наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції" в 

обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками юридичних 

осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону, якщо вартість закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. 

Вартість закупівлі робіт за вищезазначеною процедурою складає: 2700000, 00 грн з ПДВ, 

отже відповідно до чинного законодавства України подача копії антикорупційної 

програми та копії наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної 

програми учасника є не обов’язковим. Враховуючи вищезазначене, ця вимога має бути 

виключена з Документації. 

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

 

Відповідно до підпункту 4.3 пункту 1 розділу ІІІ Документації Пропозиція повинна 

складатися з наступних документів, зокрема, копії антикорупційної програми та копії 

наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми учасника. 

(Форма подання документу – завірена належним чином копія). 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 17 Закону Замовник приймає 

рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити 

тендерну пропозицію учасника в разі, якщо юридична особа, яка є учасником, не має 

антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, 

якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи 

перевищує 20 мільйонів гривень. 

 

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

очікувана вартість закупівлі складає 2 700 000,00 UAH з ПДВ, отже вартість закупівлі не 

перевищує 20 мільйонів гривень. 

 

Замовник не довів необхідність встановлення зазначеної умовам Документації в 

наведеній вище редакції. 

 

https://prozorro.gov.ua/
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За таких умов, прийняти участь у процедурі закупівлі зможуть лише ті учасники, 

які зможуть надати копію антикорупційної програми та копію наказу про призначення 

уповноваженого з реалізації антикорупційної програми учасника, що є дискримінацією по 

відношенню до інших суб'єктів господарювання (у тому числі Скаржника). 

 

Згідно з частиною першою  статті 5 Закону закупівлі здійснюються за такими 

принципами, зокрема, недискримінація учасників та рівне ставлення до них. 

 

Згідно з частиною четвертою  статті 5 Закону замовники не мають права 

встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників. 

 

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, зокрема, що тендерна 

документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до 

дискримінації учасників. 

 

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог 

порушують вимоги   статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена 

недискримінація учасників, а також права та законні інтереси Скаржника, пов'язані з його 

участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінація учасників та рівне ставлення 

до них, передбачені статтею 5 Закону.  

 

Враховуючи вище викладене, Замовник повинен усунути наведені вище 

невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині. 

 

2.  Скаржник зазначає, що у п.14 ч.1 розділу III "Інструкція з підготовки тендерної 

пропозиції" наявна вимога: надати ліцензію на провадження певного виду господарської 

діяльності, якщо отримання такої ліцензії на провадження такого виду діяльності 

передбачено законодавством, чинного протягом 2020 (Форма подання документу – 

завірена належним чином копія).  

Скаржник додає, що вiдповiдно до статті 2 Закону України "Про ліцензування 

видів господарської діяльності" Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування 

видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню.  

В статіт 7 цього Закону, яка визначає перелік видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню, вид діяльності на здійснення проектних робіт – відсутній. Отже 

на виконання проектних робіт ліцензія не потрібна. Враховуючи вищезазначене, ця 

вимога має бути виключена з Документації.      

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

 

Відповідно до підпункту 14 пункту 1 розділу ІІІ Документації Пропозиція повинна 

складатися з наступних документів, зокрема, ліцензії на провадження певного виду 

господарської діяльності, якщо отримання такої ліцензії на провадження такого виду 

діяльності передбачено законодавством, чинного протягом 2020 року. (Форма подання 

документу – завірена належним чином копія). 

 

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати 

наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, 

яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, 

пов'язані з участю у Процедурі закупівлі,  у зв’язку з чим відсутні підстави для 

задоволення Скарги в цій частині. 
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3.  Скаржник зазначає, що у ч.6 розділу III "Інструкція з підготовки тендерної 

пропозиції" наявна вимога надати копії: кольорова скан-копія кваліфікаційного 

сертифікату сертифікованого інженерапроектувальника в частині кошторисної 

документації, (завірена підписом інженерапроектувальника в частині кошторисної 

документації та уповноваженої особи, та відбитком печатки); кольорова скан-копія 

кваліфікаційного сертифікату сертифікованого експерта з технічного обстеження будівель 

і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки); кольорова скан-копія 

кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженерапроектувальника з інженерно-

будівельного проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості; 

кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого архітектора з 

розроблення містобудівної документації; кольорова скан-копія кваліфікаційного 

сертифікату сертифікованого архітектора з архітектурного будівельного проектування; 

кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-

проектувальника з інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення економії 

енергії щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні 

наслідки); кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-

проектувальника з інженернобудівельного проектування у частині забезпечення безпеки 

експлуатації, забезпечення захисту від шуму щодо об’єктів будівництва класу наслідків 

(відповідальності) СС2 (середні наслідки).  

Скаржник вважає, що вимога щодо надання сертифікатів на виконавців окремих 

видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури є дискрімінаційною, 

оскільки відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" 

відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів 

архітектури, проходять професійну атестацію. При цьому, відповідно до статті 19 Закону 

України "Про архітектурну діяльність" виконання проектних робіт по створенню об'єктів 

архітектури не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного сертифіката у 

разі здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом архітектора чи іншого 

фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт відповідного профілю. 

Таким чином, достатньо залишити два сертифіката – головного інженера проекту (ГІП) та 

головного архітектора проекту (ГАП), iншi серифiкати потрiбно видалити з Документацiї.      

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

 

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу ІІІ Документації Пропозиція повинна 

складатися з наступних документів, зокрема, з інформації про відповідність учасників 

кваліфікаційним критеріям, встановленим відповідно до статті 16 Закону.  (Перелік 

кваліфікаційних критеріїв зазначений у розділі 6 цієї інструкції з підготовки тендерної 

пропозиції. Форма подання інформації  зазначена у додатку 3 Документації).   

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Документації відповідно до статті 16 Закону  для  

учасників закупівлі  встановлюються кваліфікаційні критерії: довідка (за підписом 

уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) підприємства, викладена на 

фірмовому бланку підприємства учасника із зазначенням дати та вихідного номера) у 

вигляді таблиці Додатку № 3, що містить інформацію про наявність у учасника 

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання 

умов договору, згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 

Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, а саме; 

Головний інженер 

Інженер з проектно-кошторисної роботи   

Головний теплотехнік 

Конструктор 

Головний інженер-проектувальник з генерального плану 

Провідний спеціаліст електротехніки 
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Інженер електрик 

Інженер-проектувальник  

Кольорова сканкопія страхового полісу інженера-проектувальника в частині 

кошторисної документації, чинного надати подання тендерної пропозиції на електронний 

майданчик. 

Кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-

проектувальника в частині кошторисної документації, (завірена підписом інженера-

проектувальника в частині кошторисної документації та уповноваженої особи, та 

відбитком печатки). 

Кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого експерта з 

технічного обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні 

наслідки). 

Кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-

проектувальника з інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення 

механічного опору та стійкості. 

Кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого архітектора з 

розроблення містобудівної документації. 

Кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого архітектора з 

архітектурного будівельного проектування. 

Кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-

проектувальника з інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення економії 

енергії щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні 

наслідки). 

Кольорова скан-копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-

проектувальника з інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення безпеки 

експлуатації, забезпечення захисту від шуму щодо об’єктів будівництва класу наслідків 

(відповідальності) СС2 (середні наслідки). 

- інші працівники, які будуть залучені до виконання проектних робіт 

(реконструкція) з відповідною освітою та досвідом роботи. 

 

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати 

наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, 

яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, 

пов'язані з участю у Процедурі закупівлі,  у зв’язку з чим відсутні підстави для 

задоволення Скарги в цій частині. 

 

4.  Скаржник зазначає, що у ч.6 розділу III "Інструкція з підготовки тендерної 

пропозиції" наявна вимога: копія аналогічних договорів та акти виконаних робіт, з 

накладними, що підтверджують прийняття проектно-кошторисної документації 

замовником (завірені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі 

наявності) підприємства), що підтверджує досвід учасника у виконанні аналогічних 

договорів на проектні роботи з реконструкції, або нового будівництва, або реставрації що 

виконувались учасником (не менше 5-и договорів) за останні 3 роки.  

Скаржник вважає, що вказані вимоги є дискримінаційними, оскільки стаття 16 

Закону не містить вимог, що учасник повинен підтвердити наявність досвіду виконання 

аналогічних договорів шляхом надання певної кількості договорів. При цьому, Замовник 

не обґрунтував встановлення у Документації зазначених вимог.  

 

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

 

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Документації відповідно до статті 16 Закону  для  

учасників закупівлі  встановлюються кваліфікаційні критерії: довідка (за підписом 
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уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) підприємства, викладена на 

фірмовому бланку підприємства учасника із зазначенням дати та вихідного номера) у 

вигляді таблиці додатку 3, що містить інформацію про наявність у учасника 

документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за предметом 

закупівлі реконструкції або нове будівництво. 

Копія аналогічних договорів та акти виконаних робі, з накладними, що 

підтверджують прийняття проектно-кошторисної документації замовником (завірені 

підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) підприємства), що 

підтверджує досвід учасника у виконанні аналогічних договорів на проектні роботи з 

реконструкції, або нового будівництва, або реставрації що виконувались учасником (не 

менше 5-и договорів) за  останні 3 роки. 

 

Замовник не довів необхідність встановлення зазначеної умовам Документації в 

наведеній вище редакції. 

 

За таких умов, прийняти участь у процедурі закупівлі зможуть лише ті учасники, 

які зможуть надати не менше 5-и договорів та актів виконаних робіт на проектні роботи з 

реконструкції, або нового будівництва, або реставрації що виконувались учасником за 

останні 3 роки, що є дискримінацією по відношенню до інших суб'єктів господарювання 

(у тому числі Скаржника). 

 

Згідно з частиною першою  статті 5 Закону закупівлі здійснюються за такими 

принципами, зокрема, недискримінація учасників та рівне ставлення до них. 

 

Згідно з частиною четвертою  статті 5 Закону замовники не мають права 

встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників. 

 

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, зокрема, що тендерна 

документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до 

дискримінації учасників. 

 

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог 

порушують вимоги   статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена 

недискримінація учасників, а також права та законні інтереси Скаржника, пов'язані з його 

участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінація учасників та рівне ставлення 

до них, передбачені статтею 5 Закону.  

 

Враховуючи вище викладене, Замовник повинен усунути наведені вище 

невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині. 

 

Враховуючи інформацію, викладену в мотивувальній частині цього рішення, 

Колегією встановлено, що під час проведення Процедури закупівлі Замовник допустив 

порушення, які на момент прийняття Колегією цього рішення можна виправити шляхом 

зобов'язання Замовника внести відповідні зміни до Документації. 

 

Відповідно до частини вісімнадцятої статті 18 Закону за результатами розгляду 

скарги орган оскарження має право прийняти рішення: 

1) про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі 

порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про процедури 

закупівлі, передбаченої цим Законом); 

2) про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати 

замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, 
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роз’яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в 

технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести 

тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства або за неможливості 

виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі. 

 

Враховуючи наведене в мотивувальній частині цього рішення, права та законні 

інтереси Скаржника можуть бути захищені шляхом зобов’язання Замовника внести 

відповідні зміни до Документації з метою усунення порушень, зазначених у 

мотивувальній частині цього рішення.  

 

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.  

 

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги 

частково.  

 

Враховуючи викладене, керуючись   статтею 18 Закону України "Про публічні 

закупівлі"(у редакції Закону України від 19.09.2019 №114-ІХ), Постійно діюча 

адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Зобов'язати комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" внести зміни 

до тендерної документації за процедурою закупівлі – "ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи, 

пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного 

будівництва", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі 

Уповноваженого органу за № UA-2020-07-29-001897-b, з метою усунення порушень, які 

викладені у мотивувальній частині рішення. 

 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.  

            

Голова Колегії          Н. БУРОМЕНСЬКА 

 

 

Члени Колегії С.ТИЩИК 

  

  

 І.КОПАЙГОРА  

  

 

 

 

 

 

 


