АНАЛІЗ
закупівельної діяльності
Помічнянської міської ради
Кіровоградської області
(04055021)
Аналіз проведено відповідно до проекту «Оцінка управління фінансами в об’єднаних
територіальних громадах. Дорожня карта до вдосконалення управління фінансами та
бюджетного планування» за програмою «DOBRE».
Аналіз здійснено за період: з моменту початку закупівельної діяльності до 31.12.2018 р.
Структура аналізу:
Розділ І – Загальна інформація;
Розділ ІІ – Аналіз документів;
Розділ ІІІ – Аналіз закупівель;
Розділ ІV – Висновки та рекомендації.
Скорочення:
Закон - Закон України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. N 922-VIII;
Порядок визначення предмету закупівлі - «Порядку визначення предмета закупівлі»,
затверджений Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 454 від
17.03.2016 р;
Наказ МЕРТ № 490 - Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України “Про
затвердження форм документів у сфері публічних закупівель” від 22.03.2016 р. № 490;
Електронна система - електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна
система Prozorro;
Замовник – відповідні Замовники у розумінні Закону, які підпорядковані Помічнянській ОТГ;
Учасник - особа, яка взяла участь у закупівлі як постачальник.

Розділ I
Загальна інформація*
Процедура
Роки
Кількість оприлюднених
закупівель
Відкриті торги
Переговорні процедури
Допорогові закупівлі
Звіти про укладений
договір

2016
Кіл-ть

2017

Сума,
млн.
грн.

Кіл-ть

2018

Сума,
млн.
грн.

Кілть

Всього

Сума,
млн.
грн.

Кіл-ть

Сума,
млн.
грн.

8

2,03

28

8,45

21

7,40

57

17,89

1
3
2
2

0,40
0,27
0,04
1,32

3
2
21
2

1,15
0,38
6,76
0,17

2
0
8
11

2,05
0
2,61
2,74

6
5
31
15

3,60
0,65
9,41
4,23

*Тільки для закупівель які відбулись

Розділ ІI
Аналіз документів
2.1.
№

Наявність документів

Документ

Вимоги щодо підготовки

Результати звірки, коментарі

1

Положення про
тендерний комітет

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про
публічні закупівлі»

Наявне, відповідає вимогам ст. 11 Закону.

2

Положення про
уповноважену
особу

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про
публічні закупівлі»

Відсутнє. Закупівлі у Замовника здійснює
тендерний комітет

3

Положення про
здійснення
допорогових
закупівель

Документ місцевого значення

Наявне. Передбачене використання
електронної системи під час закупівлі
товарів, послуг, робіт якщо вартість предмету
закупівлі дорівнює або перевищує 50 000
грн.
Відсутні положення про випадки якщо
закупівля не відбулась.

4

Положення про
уповноважену
особу за здійснення
допорогових
закупівель.

Документ місцевого значення

Інформація Замовником не надана.

5

Зразки документів з
проведення однієї
процедури
відкритих торгів
(переговорної
процедури).

Відповідно до Закону

Надані документи відповідають вимогам
встановленим Законом.

2.2. Наявність конфлікту інтересів під час обрання членів тендерного
комітету або осіб, уповноважених за проведення допорогових закупівель.
Конфлікту інтересів під час обрання членів тендерного комітету не виявлено.
___________________

Рада - Положення 83-про-внесення-зм 92-про-внесення-зм 146-зміни-до-тенде 107-про-затвердже
107
про ТК.docx
ін-до-тентерного-комітету.docx
ін-до-тентерного-комітету.docx
рного-комітету.doc ння-Положення-про-здійснення-допорогових-закупівель.docx
Положення-про-здійснення-допорогових-заку

Розділ ІIІ
Аналіз закупівель
3.1. Планування закупівель;
3.2. Визначення предмету закупівлі;
3.3. Відкриті торги;
3.4. Переговорні процедури;
3.5. Допорогові закупівлі;
3.6. Звіти про укладені договори;
3.7. Уникнення відкритих торгів;
3.8. Ризиковість неналежного виконання договорів;
3.9. Наявність конфлікту інтересів;
3.10. Здійснення перевірок контролюючими органами;
3.11. Інше.

3.1. Планування закупівель
Відповідно до ч. 1ст. 4 Закону: "Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.
Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п'яти днів з дня їх
затвердження".
Аналіз з дотримання вимог Закону щодо планування закупівель здійснено вибірковим
способом. Закупівлі відібрані різні за очікуваною вартістю, предметом, процедурою, періодом
здійснення.
№

Номер закупівлі

1

UA-2016-09-01-000338-b

2

UA-2017-07-14-000062-c

3

Товар/послуга

Код CPV

Сума

Процедура

03413000-8 Паливна
деревина
09110000-3 Тверде
паливо
09111100-1 Вугілля

193 220,00

UA-2016-12-09-000052-b

дрова з деревини твердих
порід
Тверде паливо (Вугілля
марки ДГ 13-100)
Вугілля марки АС

4

UA-2017-01-16-001163-b

Електрична енергія

146 500,00

5

UA-2018-04-10-000465-a

6

UA-2017-01-06-000666-b

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

UA-2017-07-28-000070-c

1 220 750,04

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

8

UA-2018-05-31-000555-a

15511100-4
Пастеризоване
молоко
45230000-8
Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та
електропередач,
шосе, доріг,
аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання
поверхонь
45230000-8
Будівництво
трубопроводів, ліній

199 995,00

7

Легковий автомобіль"
RENAULT LODGY" або його
еквівалент.
Молоко коров`яче
пастеризоване жирністю 2,6%
та 3,2%
Реконструкція зовнішньої
каналізаційнної мережі ДНЗ
№3 "Капітошка" по пров.
Виноградному, 8 в м.
Помічна
Добровеличківського району,
Кіровоградської області

09310000-5
Електрична енергія
34110000-1 Легкові
автомобілі

199 999,00

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

Поточний ремонт дороги по
вул. Коцюбинського в м.
Помічна

478 800,00
60 000,00

450 000,00

Переговорна
процедура
Відкриті торги

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

Процедура
звітування про
укладений договір
Переговорна
процедура
Відкриті торги

Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

9

UA-2018-12-20-000445-b

укладення тротуарної плитки
та бордюрів по вул.
Перемоги в м. Помічна

10

UA-2016-09-09-000042-b

Капітальний ремонт фасаду
(теплосанація) міського
будинку культури

зв’язку та
електропередач,
шосе, доріг,
аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання
поверхонь
45230000-8
Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та
електропередач,
шосе, доріг,
аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання
поверхонь
45453000-7
Капітальний ремонт і
реставрація

111 207,00

Процедура
звітування про
укладений договір

Завершена
закупівля

1 264 200,00

Процедура
звітування про
укладений договір

Завершена
закупівля

3.1.1. Замовником здійснено закупівлі без їх внесення в річний план.
№

Номер закупівлі

1

UA-2016-09-01-000338-b

3

UA-2016-12-09-000052-b

Товар/послуга
дрова з деревини твердих
порід
Вугілля марки АС

Код CPV
03413000-8 Паливна
деревина
09111100-1 Вугілля

Сума
193 220,00

Процедура
Переговорна
процедура
Процедура
звітування про
укладений договір

60 000,00

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

3.1.2. Замовником внесено закупівлі до річного плану після здійснення закупівель.
№

Номер плану

Номер закупівлі

UA-P-2017-01-23-000138-a
4

UA-2017-01-16-001163-b

UA-2017-01-16-001163-b

Дата
оприлюдення
23.10.2017 р.
16.01.2017 р.

Товар/пос
луга

Код CPV

Сума

Процедура

146 500,00
Електричн
а енергія

09310000-5
Електрична
енергія

146 500,00

Переговорна
процедура

3.1.3. Під час аналізу встановлено, що Замовник допускає невідповідність в очікуваній
вартості закупівлі зазначеній у плані і фактично здійсненій закупівлі.
№

Номер плану

Номер закупівлі

Товар/послуга

Код CPV

UA-P-2018-11-16-000653-a
6

Номер плану

Номер закупівлі

Молоко коров`яче
пастеризоване
жирністю 2,6% та 3,2%
Товар/пос
луга

15511100-4
Пастеризова
не молоко
Код CPV

UA-P-2018-08-08-000678-a
7

Процедура

194 695,00
UA-2017-01-06-000666-b

№

Сума

199 995,00

Сума

Допорогова
закупівля

Процедура

364 020,04
UA-2018-09-27-001064-a

Електричн
а енергія

09310000-5 Електрична
енергія

728 800,00

Переговорна
процедура

3.1.4. Замовником допущено некоректне заповнення п. 7 Додатку до плану, а саме
зазначення процедури закупівлі.
№

Номер плану

Номер закупівлі

Товар/пос
луга

Код CPV

Сума

UA-P-2018-04-19-001395-c

8

№

UA-2018-05-31-000555-a

Номер плану

Номер закупівлі

Поточний
ремонт
дороги по
вул.
Коцюбинсь
кого в м.
Помічна

45230000-8
Будівництво
трубопровод
ів, ліній
зв’язку та
електропере
дач, шосе,
доріг,
аеродромів і
залізничних
доріг;
вирівнюванн
я поверхонь

Товар/пос
луга

Код CPV

199 999,00

Сума

UA-P-2016-09-09-000405-c

10

UA-2016-09-09-000042-b

Капітальни
й ремонт
фасаду
(теплосана
ція)
міського
будинку
культури

45453000-7
Капітальний
ремонт і
реставрація

1 264 200,00

Процедура
Без
використання
системи
Допорогова
закупівля

Процедура
Без
використанн
я системи
Процедура
звітування
про
укладений
договір

Статус
процедури

Завершена
закупівля

Статус
процедури

Завершена
закупівля

3.2. Визначення предмету закупівлі
Замовником допускається некоректне зазначення коду CPV предмету закупівлі.
3.2.1. Щодо закупівлі товарів та послуг.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 розд. 2 Порядку: «Предмет закупівлі товарів і послуг
визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”,
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015
року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного
словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги».
Приклади не правильно визначеного Замовником предмету закупівлі товарів та послуг:
№

Номер закупівлі

Товар/послуга

Код CPV

Сума

1

UA-2017-01-19-000532-a

Яйця курині свіжі.

03142500-3 Яйця

25 620,00

2

UA-2017-01-12-000089-a

Овочі

03221000-6 Овочі

30 380,00

3

UA-2017-09-08-001703-c

03221000-6 Овочі

49 500,00

4

UA-2017-01-25-001210-b

Картопля урожаю 2017
року
Фрукти

03222000-3 Фрукти і горіхи

85 000,00

Процедура
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

5

UA-2017-05-25-001511-b

6

UA-2017-01-10-000022-a

7

UA-2017-01-16-000067-a

8

UA-2017-01-10-000081-b

9

UA-2017-01-06-000666-b

10

UA-2017-01-10-000437-a

11

UA-2017-01-06-000242-c

Дрова з деревини
твердих порід 1м.
М’ясо свійської птиці
свіже
Риба морожена "Хек",
риба солена "Оселедець"
Молочні продукти
Молоко коров`яче
пастеризоване жирністю
2,6% та 3,2%
Крупи, борошно,
макароні вироби

Хліб, Булочки
свіжовипечені

03413000-8 Паливна
деревина
15112100-7 М’ясо свійської
птиці свіже
15200000-0 Рибні страви та
пресерви
15500000-3 Молочні
продукти
15511100-4 Пастеризоване
молоко

371 000,00

Відкриті торги

135 000,00

Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

15600000-4 Продукція
борошномельно-круп’яної
промисловості, крохмалі та
крохмалепродукти
15811000-6 Хлібопродукти

54 325,00

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

170 460,00

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

23 900,00
156 000,00
199 995,00

3.2.2. Щодо закупівлі робіт.
Відповідно до розділу 3 Порядку: «Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється
замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону за об'єктами будівництва та з
урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятих
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також галузевих будівельних норм ГБН
Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та
перелік робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23
серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до
показників другої – п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника».
№

Номер закупівлі

Товар/послуга

1

UA-2017-06-09-000974-b

2

UA-2017-08-08-001231-b

Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці Енергетиків в м.
Помічна Добровеличківського району
Кіровоградської області.
Поточний ремонт тротуарного покриття
по вулиці Гагаріна в м. Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області.

Код CPV

Сума

Процедура

45233142-6
Ремонт доріг

1 440 858,00

Допорогова
закупівля

45233253-7
Влаштування
тротуарного
покриття

95 559,81

Процедура
звітування про
укладений
договір

Статус
процедури
Завершена
закупівля

Завершена
закупівля

3.3. Відкриті торги
Замовником здійснено наступні закупівлі за процедурою відкритих торгів.
№

Номер закупівлі

1

UA-2016-07-19-000204-c

2

UA-2016-08-12-000083-a

3

UA-2017-05-25-001511-b

4

UA-2017-07-14-000062-c

Товар/послуга

Код CPV

Сума

Процеду
ра
Відкриті
торги

Статус
процедури
Закупівля
не
відбулась
Закупівля
не
відбулась
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

Закупівля дров з дерев твердих
порід довжиною 0.5-1.0 м
діаметром від 0,2 до 0,6 м з
доставкою в бюджетні установи
Дрова з деревини твердих порід

03413000-8 Паливна
деревина

193 220,00

03413000-8 Паливна
деревина

193 220,00

Відкриті
торги

Дрова з деревини твердих порід
1м.
Тверде паливо (Вугілля марки ДГ
13-100)

03413000-8 Паливна
деревина
09110000-3 Тверде
паливо

371 000,00

Відкриті
торги
Відкриті
торги

478 800,00

5

UA-2016-08-12-000234-c

Вугілля марки ГК (13-100), марки АС
(6-13)
вугілля марки ДГ (13-100) 126 т,
марки АС (6-13) 31 т.
Вугілля кам"яне марки АС (6-13) та
ДГ (13-100)

09111100-1 Вугілля

396 339,00

6

UA-2016-09-27-000298-a

09111100-1 Вугілля

396 339,00

7

UA-2017-05-25-000656-a

09111100-1 Вугілля

632 700,00

8

UA-2017-07-07-000111-a

Вугілля марки ДГ (13-100)

09111100-1 Вугілля

478 800,00

9

UA-2018-03-05-000257-b

Легковий автомобіль" RENAULT
LODGY" або його еквівалент.

34110000-1 Легкові
автомобілі

450 000,00

10

UA-2018-04-10-000465-a
UA-2018-03-02-001510-c

12

UA-2018-04-10-000578-c

13

UA-2017-03-21-000734-c

34110000-1 Легкові
автомобілі
34111200-0 Легкові
автомобілі типу «седан»
34140000-0
Великовантажні
мототранспортні засоби
45443000-4 Фасадні
роботи

450 000,00

11

Легковий автомобіль" RENAULT
LODGY" або його еквівалент.
Легкові Автомобілі типу "седан"
(Renault Lodgy) або його еквівалент.
Самоскид 12 т МАЗ-5550С3-520-000
або його еквівалент*

1

UA-2016-07-19-000204-c

Поточний ремонт ДНЗ
"Капітошка"по пров. Виноградному,
8 в м. Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області.

450 000,00
1 600 000,00

299 426,82

Відкриті
торги
Відкриті
торги
Відкриті
торги

Відкриті
торги
Відкриті
торги
Відкриті
торги

Відмінена
закупівля
Завершена
закупівля
Закупівля
не
відбулась
Відмінена
закупівля
Закупівля
не
відбулась
Завершена
закупівля
Відмінена
закупівля
Завершена
закупівля

Відкриті
торги

Завершена
закупівля

Відкриті
торги

Закупівля
не
відбулась

Відкриті
торги

Закупівля
не
відбулась

Відкриті
торги

Завершена
закупівля

Відкриті
торги
Відкриті
торги

3.3.1. Аналіз закупівлі UA-2016-07-19-000204-c
Закупівля дров з дерев твердих
порід довжиною 0.5-1.0 м
діаметром від 0,2 до 0,6 м з
доставкою в бюджетні установи

03413000-8 Паливна
деревина

193 220,00

Закупівля не відбулась у зв’язку з недостатньою кількістю учасників.
3.3.2. Аналіз закупівлі UA-2016-08-12-000083-a
2

UA-2016-08-12-000083-a

Дрова з деревини твердих порід

03413000-8 Паливна
деревина

193 220,00

Закупівля не відбулась у зв’язку з недостатньою кількістю учасників.
3.3.3. Аналіз закупівлі UA-2017-05-25-001511-b
3

UA-2017-05-25-001511-b

Дрова з деревини твердих порід
1м.

03413000-8 Паливна
деревина

371 000,00

А. Тендерна документація
Тендерна документація підготовлена та оприлюднена відповідно до вимог ст.ст. 10, 22
Закону.
Б. Встановлення забезпечення тендерної пропозиції
Забезпечення тендерної пропозиції не встановлено.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Тендерна документація містить наступні дискримінаційні вимоги:
- надати лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи
Учасника та завірений печаткою з інформацією про виконання аналогічних договорів не
менше 2-х договорів.

Абзацом 4, ч. 2, ст. 16 Закону встановлено: "наявність документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору".
У зв’язку з цим, вищевказана вимога є дискримінаційною.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання та вимоги учасниками не ставились.
Ґ. Наявність оскарження до АМКУ
Скарги до АМКУ не подавались.
Д. Відхилені пропозиції учасників
Відхилених пропозицій не було.
Е. Тендерна пропозиція переможця
Тендерна пропозиція переможця відповідає вимогам тендерної документації. Вимоги ст.
28 Закону дотримані.
Є. Відповідність укладеного договору вимогам ТД, дотримання строків на укладення
та оприлюднення договору
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином та у повному обсязі.
Договір укладено та оприлюднено у строки передбачені ст.ст. 32, 10 Закону.
Ж. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення цін відносно ринкових показників не встановлено.
З. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.
3.3.4. Аналіз закупівлі UA-2017-07-14-000062-c
4

UA-2017-07-14-000062-c

Тверде паливо (Вугілля марки ДГ
13-100)

09110000-3 Тверде паливо

478 800,00

Відкриті
торги

Завершена
закупівля

А. Тендерна документація
Тендерна документація підготовлена та оприлюднена відповідно до вимог ст.ст. 10, 22
Закону.
Б. Встановлення забезпечення тендерної пропозиції
Забезпечення тендерної пропозиції не встановлено.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційних вимог не виявлено.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання учасниками не ставились.
Учасниками поставлено три вимоги. Відповіді на вимоги є обґрунтованими та наданими в строк.
Ґ. Наявність оскарження до АМКУ
До колегії АМКУ була подана скарга учасником ПП Алара-Аргенто щодо оскарження
переможця торгів. Скарга залишена без розгляду у зв’язку з відсутністю документа про
здійснення оплати за подання скарги.
Д. Відхилені пропозиції учасників
Відхилених пропозицій не було.
Е. Тендерна пропозиція переможця
Тендерна пропозиція переможця відповідає вимогам тендерної документації. Вимоги ст.
28 Закону дотримані.
Є. Відповідність укладеного договору вимогам ТД, дотримання строків на укладення
та оприлюднення договору

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено з порушенням одноденного
строку на його оприлюднення, передбаченого ч. 1 ст. 32 Закону. Рішення прийнято
04.08.2017 р., повідомлення оприлюднено 15.01.2018 р.
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином та у повному обсязі.
Договір укладено та оприлюднено у строки передбачені ст.ст. 32, 10 Закону.
Ж. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення цін відносно ринкових показників не встановлено.
З. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.
3.3.5. Аналіз закупівлі UA-2016-08-12-000234-c
5

UA-2016-08-12-000234-c

Вугілля марки ГК (13-100), марки АС
(6-13)

09111100-1 Вугілля

396 339,00

Відкриті
торги

Відмінена
закупівля

Закупівля відмінена у зв’язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій, що відповідає
вимогам встановленим ч. 1 ст. 31 Закону.
3.3.6. Аналіз закупівлі UA-2016-09-27-000298-a
6

UA-2016-09-27-000298-a

вугілля марки ДГ (13-100) 126 т,
марки АС (6-13) 31 т.

09111100-1 Вугілля

396 339,00

Відкриті
торги

Завершена
закупівля

А. Тендерна документація
Тендерна документація підготовлена та оприлюднена відповідно до вимог ст.ст. 10, 22
Закону.
Б. Встановлення забезпечення тендерної пропозиції
Забезпечення тендерної пропозиції не встановлено.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Тендерна документація містить наступні дискримінаційні вимоги:
- надати лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи
Учасника та завірений печаткою з інформацією про виконання аналогічних договорів не
менше 2-х договорів.
Абзацом 4, ч. 2, ст. 16 Закону встановлено: "наявність документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору".
У зв’язку з цим, вищевказана вимога є дискримінаційною.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання та вимоги учасниками не ставились.
Ґ. Наявність оскарження до АМКУ
Скарги до АМКУ не подавались.
Д. Відхилені пропозиції учасників
Відхилені пропозиції відсутні.
Е. Тендерна пропозиція переможця
Тендерна пропозиція переможця відповідає вимогам тендерної документації. Вимоги ст.
28 Закону дотримані.
Є. Відповідність укладеного договору вимогам ТД, дотримання строків на укладення
та оприлюднення договору
Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено з порушенням одноденного
строку на його оприлюднення, передбаченого ч. 1 ст. 32 Закону. Рішення прийнято
19.10.2016 р., повідомлення оприлюднено 15.01.2018 р.

Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином та у повному обсязі.
Договір укладено та оприлюднено у строки передбачені ст.ст. 32, 10 Закону.
Ж. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
З. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.
3.3.7. Аналіз закупівлі UA-2017-05-25-000656-a
7

UA-2017-05-25-000656-a

Вугілля кам"яне марки АС (6-13) та
ДГ (13-100)

09111100-1 Вугілля

632 700,00

Відкриті
торги

Закупівля
не
відбулась

Закупівля не відбулась у зв’язку з відсутністю достатньої кількості учасників.
3.3.8. Аналіз закупівлі UA-2017-07-07-000111-a
8

UA-2017-07-07-000111-a

Вугілля марки ДГ (13-100)

09111100-1 Вугілля

478 800,00

Відкриті
торги

Відмінена
закупівля

Закупівля відмінена у зв’язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через
виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель. Вказане відповідає вимогам
встановленим ч.1 ст.31 Закону.
3.3.9. Аналіз закупівлі UA-2018-03-05-000257-b
9

UA-2018-03-05-000257-b

Легковий автомобіль" RENAULT
LODGY" або його еквівалент.

34110000-1 Легкові
автомобілі

450 000,00

Відкриті
торги

Закупівля
не
відбулась

Закупівля відмінена у зв’язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій, що відповідає
вимогам встановленим ч. 1 ст. 31 Закону.
3.3.10. Аналіз закупівлі UA-2018-04-10-000465-a
10

UA-2018-04-10-000465-a

Легковий автомобіль" RENAULT
LODGY" або його еквівалент.

34110000-1 Легкові
автомобілі

450 000,00

Відкриті
торги

Завершена
закупівля

А. Тендерна документація
Тендерна документація не відповідає вимогам п.3 ч. 2 ст. 22 Закону, а саме:
«Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або
виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути

обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент"». В тендерній
документації відсутнє обґрунтування щодо необхідності посилання на конкретну фірму та
модель.
Б. Встановлення забезпечення тендерної пропозиції
Забезпечення тендерної пропозиції не встановлено.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Технічна специфікація не дозволяє запропонувати еквівалент товару. Технічна
специфікація не містить:
- виразів більше/менше,
- замовником не зазначено які діапазони технічних характеристик вважатимуться
еквівалентними,
- не містить інструкції з підтвердження аналогічності технічних характеристик.

У зв’язку з цим, вищевказане є дискримінаційною вимогою.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання та вимоги учасниками не ставились.
Ґ. Наявність оскарження до АМКУ
Скарги до АМКУ не подавались.
Д. Відхилені пропозиції учасників
Відхилені пропозиції відсутні.
Е. Тендерна пропозиція переможця
Тендерна пропозиція переможця відповідає вимогам тендерної документації. Вимоги ст.
28 Закону дотримані.
Є. Відповідність укладеного договору вимогам ТД, дотримання строків на укладення
та оприлюднення договору
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином та у повному обсязі.
Договір укладено та оприлюднено у строки передбачені ст.ст. 32, 10 Закону.
Ж. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
З. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.

3.3.11. Аналіз закупівлі UA-2018-03-02-001510-c
11

UA-2018-03-02-001510-c

Легкові Автомобілі типу "седан"
(Renault Lodgy) або його еквівалент.

34111200-0 Легкові
автомобілі типу «седан»

450 000,00

Відкриті
торги

Відмінена
закупівля

Закупівля відмінена у зв’язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через
виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель. Вказане відповідає вимогам
встановленим ч.1 ст.31 Закону.
3.3.12. Аналіз закупівлі UA-2018-04-10-000578-c
12

UA-2018-04-10-000578-c

Самоскид 12 т МАЗ-5550С3-520-000
або його еквівалент*

34140000-0
Великовантажні
мототранспортні засоби

1 600 000,00

Відкриті
торги

Завершена
закупівля

А. Тендерна документація
Тендерна документація не відповідає вимогам п.3 ч. 2 ст. 22 Закону, а саме:
«Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або
виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути

обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент"». В тендерній
документації відсутнє обґрунтування щодо необхідності посилання на конкретну фірму та
модель.
Б. Встановлення забезпечення тендерної пропозиції
Забезпечення тендерної пропозиції не встановлено.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційні вимоги не виявлені
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання та вимоги учасниками не ставились.

Ґ. Наявність оскарження до АМКУ
Скарги до АМКУ не подавались.
Д. Відхилені пропозиції учасників
Відхилені пропозиції відсутні.
Е. Тендерна пропозиція переможця
Тендерна пропозиція переможця відповідає вимогам тендерної документації. Вимоги ст.
28 Закону дотримані.
Є. Відповідність укладеного договору вимогам ТД, дотримання строків на укладення
та оприлюднення договору
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином та у повному обсязі.
Договір укладено та оприлюднено у строки передбачені ст.ст. 32, 10 Закону.
Ж. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
З. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.
3.3.13. Аналіз закупівлі UA-2017-03-21-000734-c
13

UA-2017-03-21-000734-c

Поточний ремонт ДНЗ
"Капітошка"по пров. Виноградному,
8 в м. Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області.

45443000-4 Фасадні роботи

299 426,82

Відкриті
торги

Завершена
закупівля

А. Тендерна документація
Тендерна документація не відповідає вимогам п.3 ч. 2 ст. 22 Закону, а саме:
«Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або
виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути

обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент"». В тендерній
документації відсутнє обґрунтування щодо необхідності посилання на конкретну фірму та
модель.
Б. Встановлення забезпечення тендерної пропозиції
Забезпечення тендерної пропозиції не встановлено.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційні вимоги не виявлені
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання учасниками не ставились.
Поставлено одну вимогу. Відповідь на вимогу є обґрунтованою та наданою в строк.
Ґ. Наявність оскарження до АМКУ
Скарги до АМКУ не подавались.
Д. Відхилені пропозиції учасників
Відхилені пропозиції відсутні.
Е. Тендерна пропозиція переможця
Тендерна пропозиція переможця відповідає вимогам тендерної документації. Вимоги ст.
28 Закону дотримані.
Є. Відповідність укладеного договору вимогам ТД, дотримання строків на укладення
та оприлюднення договору

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено з порушенням одноденного
строку на його оприлюднення, передбаченого ч. 1 ст. 32 Закону. Рішення прийнято
14.01.2017 р., повідомлення оприлюднено 13.01.2018 р.
За змістом договору не можливо визначити об’єми робіт.
Договір укладено та оприлюднено у строки передбачені ст.ст. 32, 10 Закону.
Ж. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
З. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.

3.4. Переговорні процедури
Замовником за досліджуваний період здійснено наступні закупівлі за переговорною
процедурою.
№
1

Номер закупівлі
UA-2016-09-01-000338-b

2

UA-2016-09-28-000033-a

Товар/послуга
дрова з деревини
твердих порід
Електрична енергія

3

UA-2016-09-28-000048-a

електрична енергія

4

UA-2017-01-16-000260-c

Електрична енергія

5

UA-2017-01-16-001163-b

Електрична енергія

1

UA-2016-09-01-000338-b

Код CPV
03413000-8
Паливна деревина
09310000-5
Електрична енергія
09310000-5
Електрична енергія
09310000-5
Електрична енергія
09310000-5
Електрична енергія

Сума
193 220,00

Процедура
Переговорна процедура

37 254,00

Переговорна процедура

42 332,00

Переговорна процедура

233 500,00

Переговорна процедура

146 500,00

Переговорна процедура

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

3.4.1. Аналіз закупівлі UA-2016-09-01-000338-b
дрова з деревини
твердих порід

03413000-8
Паливна деревина

193 220,00

Переговорна процедура

Завершена
закупівля

Підстава застосування процедури
Підстава застосування процедури: якщо замовником було двічі відмінено тендер через
відсутність достатньої кількості учасників. Відповідає п. 4 ч. 2 cт. 35 Закону.
Повідомлення про намір укласти договір
Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено з пропуском одноденного
строку встановленого абз. 1, ч. 3, ст. 35 Закону. Рішення про намір укласти договір
прийнято 01.09.2016 р., повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 13.01.2018
р.
Договір
Договір укладено з дотриманням строку передбаченого абз. 8 ч. 3 ст. 35 Закону.
Договір оприлюднено з дотриманням строків передбачених абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону.
Договір оприлюднено повністю.
3.4.2. Аналіз закупівлі UA-2016-09-28-000033-a
2

UA-2016-09-28-000033-a

Електрична енергія

09310000-5
Електрична енергія

Підстава застосування процедури

37 254,00

Переговорна процедура

Завершена
закупівля

Підстава застосування процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідає п. 2 ч. 2 cт. 35 Закону.
Повідомлення про намір укласти договір
Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено з пропуском одноденного
строку встановленого абз. 1, ч. 3, ст. 35 Закону. Рішення про намір укласти договір
прийнято 28.09.2016 р., повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 15.01.2018
р.
Договір
Договір укладено з дотриманням строку передбаченого абз. 8 ч. 3 ст. 35 Закону.
Договір оприлюднено з дотриманням строків передбачених абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону.
Договір оприлюднено не повністю, а саме не оприлюднено Додаток 1 до договору.
3.4.3. Аналіз закупівлі UA-2016-09-28-000048-a
3

UA-2016-09-28-000048-a

електрична енергія

09310000-5
Електрична енергія

42 332,00

Переговорна процедура

Завершена
закупівля

Підстава застосування процедури
Підстава застосування процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідає п. 2 ч. 2 cт. 35 Закону.
Повідомлення про намір укласти договір
Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено з пропуском одноденного
строку встановленого абз. 1, ч. 3, ст. 35 Закону. Рішення про намір укласти договір
прийнято 28.09.2016 р., повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 15.01.2018
р.
Договір
Договір укладено з дотриманням строку передбаченого абз. 8 ч. 3 ст. 35 Закону.
Договір оприлюднено з дотриманням строків передбачених абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону.
Договір оприлюднено не повністю, а саме не оприлюднено додатки до договору.
3.4.4. Аналіз закупівлі UA-2017-01-16-000260-c
4

UA-2017-01-16-000260-c

Електрична енергія

09310000-5
Електрична енергія

233 500,00

Переговорна процедура

Завершена
закупівля

Підстава застосування процедури
Підстава застосування процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідає п. 2 ч. 2 cт. 35 Закону.
Повідомлення про намір укласти договір
Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено з пропуском одноденного
строку встановленого абз. 1, ч. 3, ст. 35 Закону. Рішення про намір укласти договір
прийнято 18.01.2017 р., повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 12.01.2018
р.
Договір
Договір укладено з дотриманням строку передбаченого абз. 8 ч. 3 ст. 35 Закону.
Договір оприлюднено з дотриманням строків передбачених абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону.
Договір оприлюднено не повністю, а саме не оприлюднено додатки до договору.

3.4.5. Аналіз закупівлі UA-2017-01-16-001163-b
5

UA-2017-01-16-001163-b

Електрична енергія

09310000-5
Електрична енергія

146 500,00

Переговорна процедура

Завершена
закупівля

Підстава застосування процедури
Підстава застосування процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідає п. 2 ч. 2 cт. 35 Закону.
Повідомлення про намір укласти договір
Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено з пропуском одноденного
строку встановленого абз. 1, ч. 3, ст. 35 Закону. Рішення про намір укласти договір
прийнято 18.01.2017 р., повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 12.01.2018
р.
Договір
Договір укладено з дотриманням строку передбаченого абз. 8 ч. 3 ст. 35 Закону.
Договір оприлюднено з дотриманням строків передбачених абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону.
Договір оприлюднено не повністю, а саме не оприлюднено додатки до договору.

3.5. Допорогові закупівлі
Під час аналізу застосовано принцип вибірковості. Здійснено аналіз найбільших за
очікуваною вартістю закупівель за різними предметами закупівель і здійснені за різні роки.
№
Процедура
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

199 999,00

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

85 000,00

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

1

Номер закупівлі
UA-2017-01-25-001210-b

Товар/послуга
Фрукти

Код CPV
03222000-3 Фрукти і горіхи

Сума
85 000,00

2

UA-2017-11-03-000211-b

09110000-3 Тверде паливо

132 113,40

3

UA-2017-01-12-000052-a

Тверде паливо (вугілля
марки АС (6-13)
Овочі оброблені

59 514,00

4

UA-2017-01-06-000242-c

15330000-0 Оброблені фрукти
та овочі
15811000-6 Хлібопродукти

5

UA-2017-07-28-000070-c

1 220 750,04

6

UA-2018-05-31-000555-a

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

1

UA-2017-01-25-001210-b

Хліб, Булочки
свіжовипечені
Реконструкція зовнішньої
каналізаційнної мережі
ДНЗ №3 "Капітошка" по
пров. Виноградному, 8 в
м. Помічна
Поточний ремонт дороги
по вул. Коцюбинського в
м. Помічна

170 460,00

3.5.1. Аналіз закупівлі UA-2017-01-25-001210-b
Фрукти

03222000-3 Фрукти і горіхи

А. Документація закупівлі
Оголошення про проведення закупівлі складено та оприлюднено належним чином.
Б. Встановлення забезпечення пропозиції
Забезпечення не вимагалось.

В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційних вимог не виявлено.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання та вимоги учасниками не ставились.
Ґ . Відхилені пропозиції учасників
Відхилених пропозицій не було.
Д. Пропозиція переможця
Пропозиція переможця відповідає вимогам Документації закупівлі.
Е. Відповідність укладеного договору вимогам Документації, дотримання строків на
укладення та оприлюднення договору
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином, у повному обсязі та
у відповідні строки.
Є. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
Ж. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.
3.5.2. Аналіз закупівлі UA-2017-11-03-000211-b
2

UA-2017-11-03-000211-b

Тверде паливо (вугілля марки
АС (6-13)

09110000-3 Тверде
паливо

132 113,40

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

А. Документація закупівлі
Оголошення про проведення закупівлі складено та оприлюднено належним чином.
Б. Встановлення забезпечення пропозиції
Забезпечення не вимагалось.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційних вимог не виявлено.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання та вимоги учасниками не ставились.
Ґ . Відхилені пропозиції учасників
Відхилених пропозицій не було.
Д. Пропозиція переможця
Пропозиція переможця відповідає вимогам Документації закупівлі.
Е. Відповідність укладеного договору вимогам Документації, дотримання строків на
укладення та оприлюднення договору
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином, у повному обсязі та
у відповідні строки.
Є. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
Ж. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.
3.5.3. Аналіз закупівлі UA-2017-01-12-000052-a
3

UA-2017-01-12-000052-a

Овочі оброблені

15330000-0 Оброблені фрукти
та овочі

59 514,00

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

А. Документація закупівлі
Оголошення про проведення закупівлі складено та оприлюднено належним чином.
Б. Встановлення забезпечення пропозиції
Забезпечення не вимагалось.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційних вимог не виявлено.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання та вимоги учасниками не ставились.
Ґ . Відхилені пропозиції учасників
Відхилених пропозицій не було.
Д. Пропозиція переможця
Пропозиція переможця відповідає вимогам Документації закупівлі.
Е. Відповідність укладеного договору вимогам Документації, дотримання строків на
укладення та оприлюднення договору
Договір оприлюднено не в повному обсязі, а саме не оприлюднено Специфікацію невід’ємний додаток до договору.
Є. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
Ж. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.
3.5.4. Аналіз закупівлі UA-2017-01-06-000242-c
4

UA-2017-01-06-000242-c

Хліб, Булочки
свіжовипечені

15811000-6 Хлібопродукти

170 460,00

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

А. Документація закупівлі
Оголошення про проведення закупівлі складено та оприлюднено належним чином.
Б. Встановлення забезпечення пропозиції
Забезпечення не вимагалось.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційних вимог не виявлено.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Питання та вимоги учасниками не ставились.
Ґ . Відхилені пропозиції учасників
Відхилених пропозицій не було.
Д. Пропозиція переможця
Пропозиція переможця відповідає вимогам Документації закупівлі.
Е. Відповідність укладеного договору вимогам Документації, дотримання строків на
укладення та оприлюднення договору
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином, у повному обсязі та
у відповідні строки.
Є. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
Ж. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.

3.5.5. Аналіз закупівлі UA-2017-07-28-000070-c
5

UA-2017-07-28-000070-c

Реконструкція зовнішньої
каналізаційнної мережі
ДНЗ №3 "Капітошка" по
пров. Виноградному, 8 в
м. Помічна

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

1 220 750,04

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

А. Документація закупівлі
Оголошення про проведення закупівлі складено та оприлюднено належним чином.
Б. Встановлення забезпечення пропозиції
Забезпечення не вимагалось.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційних вимог не виявлено.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Вимоги учасниками не ставились.
Було поставлено одне питання. Відповідь Замовника обґрунтована та надана в
строк
Ґ . Відхилені пропозиції учасників
Відхилених пропозицій не було.
Д. Пропозиція переможця
Пропозиція переможця відповідає вимогам Документації закупівлі.
Е. Відповідність укладеного договору вимогам Документації, дотримання строків на
укладення та оприлюднення договору
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином, у повному обсязі та
у відповідні строки.
Є. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
Ж. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.
3.5.6. Аналіз закупівлі UA-2018-05-31-000555-a
6

UA-2018-05-31-000555-a

Поточний ремонт дороги
по вул. Коцюбинського в
м. Помічна

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

199 999,00

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

А. Документація закупівлі
Оголошення про проведення закупівлі складено та оприлюднено належним чином.
Б. Встановлення забезпечення пропозиції
Забезпечення не вимагалось.
В. Наявність дискримінаційних вимоги (окрім забезпечення тендерної пропозиції)
Дискримінаційних вимог не виявлено.
Г. Обґрунтованість відповідей на питання і вимоги, відповідність прийнятих дій,
дотримання строків
Вимоги учасниками не ставились.
Було поставлено одне питання. Відповідь Замовника обґрунтована та надана в
строк
Ґ . Відхилені пропозиції учасників

Відхилених пропозицій не було.
Д. Пропозиція переможця
Пропозиція переможця відповідає вимогам Документації закупівлі.
Е. Відповідність укладеного договору вимогам Документації, дотримання строків на
укладення та оприлюднення договору
Укладений договір оприлюднено разом з додатками належним чином, у повному обсязі та
у відповідні строки.
Є. Наявність завищення ціни відносно ринкових показників.
Завищення ціни відносно ринкової не встановлено.
Ж. Оцінка реалістичності виконання договору у вказані строки.
Факти не реалістичності виконання договору не встановлені.

3.6. Звіти про укладені договори
Під час аналізу Звітів про укладені договори застосовано принцип вибірковості. Здійснено
аналіз найбільших за очікуваною вартістю закупівель за різними предметами закупівель та за
різні роки.
№
Процедура
Процедура
звітування про
укладений
договір
Процедура
звітування про
укладений
договір
Процедура
звітування про
укладений
договір

Статус
процедури
Завершена
закупівля

1

Номер закупівлі
UA-2016-12-09-000052-b

Товар/послуга
Вугілля марки АС

Код CPV
09111100-1 Вугілля

Сума
60 000,00

2

UA-2018-07-03-002577-a

Уживаний легковий
автомобіль типу седан
Renault Lodgy

34110000-1 Легкові
автомобілі

198 500,00

3

UA-2018-12-03-000105-b

45000000-7 Будівельні
роботи та поточний
ремонт

129 712,00

4

UA-2018-08-27-000076-b

Поточний ремонт
приміщення ЦНАПу в м.
Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області
Поточний ремонт дороги по
провулку Чехова в м. Помічна

197 691,00

Процедура
звітування про
укладений
договір

Завершена
закупівля

5

UA-2018-10-05-002450-c

Капітальний ремонт дороги
по вулиці Осипенко від
провулку Виноградного до
вулиці Горького в м. Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області

1 401 138,00

Процедура
звітування про
укладений
договір

Завершена
закупівля

6

UA-2017-08-08-001231-b

95 559,81

Процедура
звітування про
укладений
договір

Завершена
закупівля

7

UA-2016-09-09-000042-b

Поточний ремонт
тротуарного покриття по
вулиці Гагаріна в м. Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області.
Капітальний ремонт фасаду
(теплосанація) міського
будинку культури

45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та
електропередач, шосе,
доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь
45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та
електропередач, шосе,
доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь
45233253-7 Влаштування
тротуарного покриття

45453000-7 Капітальний
ремонт і реставрація

1 264 200,00

Процедура
звітування про
укладений
договір

Завершена
закупівля

Завершена
закупівля

Завершена
закупівля

8

UA-2017-01-19-001104-a

Послуги водопостачання та
водовідведення

65130000-3
Експлуатування систем
водопостачання

70 000,00

Процедура
звітування про
укладений
договір

Завершена
закупівля

3.6.1. Щодо дотримання строків на оприлюднення Звіту про укладені договори.
Під час оприлюднення Звіту про укладений договір Замовником допускаються випадки
порушення строку на оприлюднення передбаченого абз. 11 ч.1 ст. 10 Закону щодо оприлюднення
Звіту протягом одного дня з дня укладення договору.
№
1

Номер закупівлі
UA-2016-12-09-000052-b

Товар/послуга
Вугілля марки АС

Код CPV
09111100-1 Вугілля

Сума
60 000,00

Укладено договір
08.12.2016 р.

Оприлюднено
звіт
15.01.2018 р.

2

UA-2018-07-03-002577-a

34110000-1 Легкові
автомобілі

198 500,00

27.06.2018 р.

03.07.2018 р.

3

UA-2018-12-03-000105-b

45000000-7 Будівельні
роботи та поточний
ремонт

129 712,00

12.11.2018 р.

03.11.2018 р.

4

UA-2018-08-27-000076-b

Уживаний легковий
автомобіль типу седан
Renault Lodgy
Поточний ремонт
приміщення ЦНАПу в м.
Помічна
Добровеличківського
району Кіровоградської
області
Поточний ремонт дороги
по провулку Чехова в м.
Помічна

197 691,00

11.07.2017 р.

27.08.2018 р.

6

UA-2017-08-08-001231-b

45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та
електропередач, шосе,
доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь
45233253-7 Влаштування
тротуарного покриття

95 559,81

16.06.2017 р.

15.01.2018 р.

7

UA-2016-09-09-000042-b

45453000-7 Капітальний
ремонт і реставрація

1 264
200,00

26.08.2016 р.

13.01.2018 р.

8

UA-2017-01-19-001104-a

65130000-3
Експлуатування систем
водопостачання

70 000,00

19.0.2017 р.

15.01.2018 р.

Поточний ремонт
тротуарного покриття по
вулиці Гагаріна в м.
Помічна
Добровеличківського
району Кіровоградської
області.
Капітальний ремонт
фасаду (теплосанація)
міського будинку
культури
Послуги водопостачання
та водовідведення

3.6.2. Щодо відповідності дотримання вимог Наказу МЕРТ № 490, п.9 (Конкретна
назва предмета закупівлі), п. 10 (Найменування (номенклатура, асортимент) товарів,
послуг чи робіт), п. 14 (Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи
послуг).
Замовник допускається порушень щодо не заповнення п.п. 9,10,14.
№
1

Номер закупівлі
UA-2016-12-09-000052-b

Товар/послуга
Вугілля марки АС

Код CPV
09111100-1 Вугілля

Сума
60 000,00

2

UA-2018-07-03-002577-a
UA-2018-12-03-000105-b

34110000-1 Легкові
автомобілі
45000000-7 Будівельні
роботи та поточний ремонт

198 500,00

3

Уживаний легковий автомобіль типу
седан Renault Lodgy
Поточний ремонт приміщення ЦНАПу в
м. Помічна Добровеличківського
району Кіровоградської області

129 712,00

Пункт звіту
Некоректно
заповнений п.14
Некоректно
заповнений п.14
Некоректно
заповнений п.14

4

UA-2018-08-27-000076-b

Поточний ремонт дороги по провулку
Чехова в м. Помічна

5

UA-2018-10-05-002450-c

Капітальний ремонт дороги по вулиці
Осипенко від провулку Виноградного
до вулиці Горького в м. Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області

6

UA-2017-08-08-001231-b

7

UA-2016-09-09-000042-b

8

UA-2017-01-19-001104-a

Поточний ремонт тротуарного покриття
по вулиці Гагаріна в м. Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області.
Капітальний ремонт фасаду
(теплосанація) міського будинку
культури
Послуги водопостачання та
водовідведення

45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь
45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь
45233253-7 Влаштування
тротуарного покриття

197 691,00

Некоректно
заповнений п.14

1 401 138,00

Некоректно
заповнений п.14

95 559,81

Некоректно
заповнений п.14

45453000-7 Капітальний
ремонт і реставрація

1 264 200,00

Некоректно
заповнений п.14

65130000-3 Експлуатування
систем водопостачання

70 000,00

Некоректно
заповнений п.14

3.6.3. Щодо якості укладення та повноти оприлюднення договору
3.6.2.1. Замовником допущено випадки укладення договорів без зазначення конкретного
технічного завдання.
6

UA-2017-08-08-001231-b

7

UA-2016-09-09-000042-b

Поточний ремонт
тротуарного покриття по
вулиці Гагаріна в м. Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області.
Капітальний ремонт фасаду
(теплосанація) міського
будинку культури

45233253-7
Влаштування
тротуарного
покриття

95 559,81

Процедура
звітування про
укладений договір

Завершена
закупівля

45453000-7
Капітальний ремонт і
реставрація

1 264
200,00

Процедура
звітування про
укладений договір

Завершена
закупівля

3.6.3.2. Замовником допущено випадки не повного оприлюднення договору, а саме не
оприлюднення невід’ємних додатків до договору.
3

UA-2018-12-03-000105-b

Поточний ремонт
приміщення ЦНАПу в м.
Помічна
Добровеличківського району
Кіровоградської області

45000000-7
Будівельні роботи та
поточний ремонт

129 712,00

Процедура
звітування про
укладений договір

Завершена
закупівля

Вищевказане є порушенням принципу відкритості та прозорості на всіх стадіях
закупівель.

3.7. Уникнення відкритих торгів
Замовником можуть бути допущені випадки уникнення відкритих торгів.
Абзацом 2 ч. 1 ст. 2 Закону встановлено, що Закон застосовується до замовників, за
умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або
перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Частиною 1 ст. 12. Закону встановлено, що закупівля може здійснюватися шляхом
застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна
процедура закупівлі.
Абзацами 2-3 ч. 1 ст. 11 Закону встановлено, що тендерний комітет або уповноважена
особа (особи): планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель; здійснює
вибір процедури закупівлі.
Частиною 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), забороняється
придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом,
та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без
проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі
на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього
Закону.
Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених
законодавством процедур закупівель є грубим порушенням чинного законодавства.
Статтею 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена
адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг
без застосування визначених законодавством процедур закупівель.

3.7.1. Уникнення відкритих торгів під час закупівлі товарів та послуг
Як було зазначено вище, відкриті торги застосовуються у разі перевищення вартісного
порогу предмету закупівлі за звітнім роком.
Відповідно Порядку визначення предмета закупівлі предмет закупівлі товарів і послуг
визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”,
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015
року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри
основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги».
За кодом CPV 09110000-3 Тверде паливо
№
1

Номер закупівлі
UA-2016-09-27-000298-a

2

UA-2016-12-09-000052-b

Товар/послуга
вугілля марки ДГ (13100) 126 т, марки АС
(6-13) 31 т.
Вугілля марки АС

Код CPV
09111100-1 Вугілля

Сума
396 339,00

Процедура
Відкриті торги

09111100-1 Вугілля

60 000,00

Процедура
звітування про
укладений
договір

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

456 399,00

За кодом CPV 09110000-3 Тверде паливо
№
1

Номер закупівлі
UA-2017-07-14-000062-c

2

UA-2017-09-06-001495-a

3

UA-2017-11-03-000211-b

Товар/послуга
Тверде паливо
(Вугілля марки ДГ 13100)
Вугілля марки АС (613)
Тверде паливо
(вугілля марки АС (613)

Код CPV
09110000-3 Тверде
паливо

Сума
478800,00

Процедура
Відкриті торги

Статус
процедури
Завершена
закупівля

09110000-3 Тверде
паливо
09110000-3 Тверде
паливо

132000,00

Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

132113,40

742 913,40

За кодом CPV 15110000-2 М’ясо
№
1

Номер закупівлі
UA-2017-01-09-000006-a

2

UA-2017-01-10-000022-a

Товар/послуга
М`ясо свинини,
печінка свинини.
М’ясо свійської
птиці свіже

Код CPV
15110000-2 М’ясо

Сума
156 860,00

15112100-7 М’ясо
свійської птиці свіже

135 000,00

Процедура
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

291 860,00

За кодом CPV 15510000-6 Молоко та вершки
№
1

Номер закупівлі
UA-2017-01-10-000081-b

Товар/послуга
Молочні продукти

2

UA-2017-01-06-000666-b

Молоко коров`яче
пастеризоване
жирністю 2,6% та 3,2%

Код CPV
15500000-3 Молочні
продукти
15511100-4
Пастеризоване молоко

Сума
156 000,00
199 995,00

Процедура
Допорогова
закупівля
Допорогова
закупівля

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

355 995,00

За кодом CPV 34110000-1 Легкові автомобілі
№
1

Номер закупівлі
UA-2018-04-10-000465-a

2

UA-2018-07-03-002577-a

Товар/послуга
Легковий автомобіль"
RENAULT LODGY" або
його еквівалент.
Уживаний легковий
автомобіль типу седан
Renault Lodgy

Код CPV
34110000-1 Легкові
автомобілі

Сума
450 000,00

Процедура
Відкриті торги

34110000-1 Легкові
автомобілі

198 500,00

Процедура
звітування про
укладений
договір

Статус
процедури
Завершена
закупівля
Завершена
закупівля

648 500,00

3.7.2. Уникнення відкритих торгів під час закупівлі робіт та послуг з
поточного ремонту
Щодо закупівлі робіт
Відповідно до розділу ІІІ Порядку визначення предмета закупівлі визначення предмета
закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону
за об'єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості
будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також галузевих будівельних
норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види
ремонтів та перелік робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України
від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до
показників другої – п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника.
Відповідно абз. 5 ст.4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та
відповідно до п. 3.12 ДБН А.2.2-3-2014 Об'єкт будівництва - будинки, будівлі, споруди будьякого призначення, їх комплекси або їх частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної
інфраструктури.
Пунктом 22 ч. 1 ст. 1 Закону встановлено, що роботи - проектування, будівництво нових,
розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд
виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві,
геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні

роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і
супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт,
якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;
Щодо закупівлі послуг з поточного ремонту
Відповідно до п. 2 родз. ІІ Порядку визначення предмета закупівлі: «Під час здійснення
закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим
будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури
згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної
документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163,
та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг
загального користування. Види ремонтів та переліки робіт”, затверджених наказом Державної
служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках
предмета закупівлі відповідно до Єдиного закупівельного словника».
За об’єктом будівництва: Будівля Золочівський ліцей №1, вул Центральна, смт. Золочів
№

1

Номер закупівлі
UA-2018-04-23000188-c

Товар/послу
га
Поточний
ремонт вул.
Перемоги.
Помічна

2

UA-2018-04-23000188-c

Поточний
ремонт вул.
Перемоги.
Помічна

3

UA-2018-04-23000188-c

Поточний
ремонт вул.
Перемоги.
Помічна

4

UA-2018-04-23000188-c

Поточний
ремонт вул.
Перемоги.
Помічна

Код CPV
45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь
45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь
45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь
45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь

Об’єкт
будівництв
а
Вул.
Перемоги

Сума
199 998,00

Процедур
а
Допорогов
а
закупівля

Статус
процедур
и
Завершен
а
закупівля

Вул.
Перемоги

121 062,00

Допорогов
а
закупівля

Завершен
а
закупівля

Вул.
Перемоги

189 969,00

Допорогов
а
закупівля

Завершен
а
закупівля

Вул.
Перемоги

91 031,00

Допорогов
а
закупівля

Завершен
а
закупівля

602 060,00

60206
0

3.7.3. Неправильне обрання процедури закупівлі відповідно до очікуваної вартості
предмету закупівлі.
№
1

Номер закупівлі
UA-2017-03-21-000734-c

Товар/послуга
Поточний ремонт ДНЗ "Капітошка"по пров.
Виноградному, 8 в м. Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської
області.

Код CPV
45443000-4
Фасадні
роботи

Сума
299 426,82

Процедура
Відкриті
торги

Статус
процедури
Завершена
закупівля

3.8. Ризиковість неналежного виконання договорів
Замовником укладені договори які можуть містити ризик з приводу їх належного
виконання учасником.
Якісне виконання договорів може бути не забезпечено у зв’язку з можливими
несприятливими погодними умови (не буде відповідати температурному режиму для проведення
робіт відповідно до ДБН) та малим строком на виконання договору.
Замовнику рекомендується під час планування закупівель звертати увагу на ризики
можливого неналежного виконання договору з причин несприятливих погодних умов або малих
строків на виконання договору.
№
1

Номер закупівлі
UA-2018-11-02-000834-a

2

UA-2018-11-02-001272-b

3

UA-2018-12-20-000358-b

4

UA-2018-12-20-000366-c

UA-2018-12-20-000445-b

Товар/послуга
Капітальний ремонт
вуличного освітлення від ТП
№653 по вул. Партизанська,
вул. Кобилянської, вул.
Транспортна, вул. Дубініна,
вул. Заньковецької, вул.
Гастело, вул. Яновського в
м. Помічна
Добровеличківського
району
Поточний ремонт
вуличного освітлення від
ТП-48 в с. Помічна
Помічнянської міської
об"єднаної територіальної
громади Кіровоградської
області
Капітальний ремонт
вуличного освітлення від
КТП № 606 по вул. Небесної
Сотні, вул. Ярослава
Мудрого, вул.
Хмельницького, вул.
Незалежності в м. Помічна
Добровеличківського
району
Капітальний ремонт
вуличного освітлення від
КТП 672 по вул.
Коцюбинського, вул.
Набережна, вул.
незалежності, вул. Богуна в
м. Помічна
Добровеличківського
району
укладення тротуарної
плитки та бордюрів по вул.
Перемоги в м. Помічна

Код CPV
45453000-7 Капітальний
ремонт і реставрація

Сума
312 183,00

Процедура
Допорогова
закупівля

Статус
процедури
Завершена
закупівля

45310000-3
Електромонтажні роботи

121 174,80

Допорогова
закупівля

Завершена
закупівля

45450000-6 Інші
завершальні будівельні
роботи

66 322,58

Процедура
звітування про
укладений
договір

Завершена
закупівля

45450000-6 Інші
завершальні будівельні
роботи

63 007,71

Процедура
звітування про
укладений
договір

Завершена
закупівля

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

111 207,00

Процедура
звітування про
укладений
договір

Завершена
закупівля

3.9. Наявність конфлікту інтересів
Конфлікту інтересів під час здійснення закупівель не встановлено.

3.10. Здійснення перевірок контролюючими органами
Інформація Замовником не надана.

3.11. Інше
Доповнення по розділу 3.11 відсутні.

Розділ ІV
Висновки та рекомендації
4.1. Висновки
Замовником розроблено пакет документів для здійснення закупівельної діяльності.
Під час планування допускаються випадки здійснення закупівель без їх внесення у план,
некоректного зазначення пунктів плану або не внесення змін до плану. Зазначення орієнтовного
початку проведення процедури закупівлі є правильним.
Замовник допускається помилок у визначенні правильного коду CPV предмету закупівлі.
Під час здійснення закупівель за процедурою відкритих торгів Замовником допускає
включення дискримінаційних вимог до тендерної документації.
Під час здійснення закупівель за переговорною
процедурою Замовник не завжди дотримується встановленого
строку на оприлюднення повідомлення про намір укласти
договір.
Замовником у жовтні 2018 р. прийнято Положення
про здійснення допорогових закупівель. Положенням
передбачено використання електронної системи під час
закупівлі товарів, послуг, робіт якщо вартість предмету
закупівлі дорівнює або перевищує 50 000 грн. Замовник
Замовник здійснює
дотримується вищевказаного порядку.
допорогові закупівлі)
Під час оприлюднення Звітів про укладений Замовник
допускається некоректного заповнення пунктів Звіту.
Є можливі факти допущення уникнення відкритих торгів.
Фактів наявності конфлікту інтересів під час здійснення закупівель не встановлено.

4.2. Рекомендації
Замовнику рекомендується взяти до уваги факти наведених в Аналізі можливих
порушень. Надати рекомендаційні роз’яснення особам, відповідальним за здійснення закупівель
з метою не допущення порушень в майбутньому. Також, рекомендується пройти онлайн та
офлайн навчання із здійснення закупівель. В першу чергу рекомендується пройти навчання із
публічних закупівель на електронному ресурсі https://prometheus.org.ua.
Звертаємо увагу Замовника, що прийняте Положення про здійснення допорогових
закупівель не містить інформації про дії замовника, якщо допорогова закупівля один або декілька
разів не відбудеться. Тому, рекомендуємо внести відповідні пункти в положення.
Під час планування вносити необхідно всі закупівлі вартістю від 1 копійки. Ці закупівлі
визначаються відповідно до предмету закупівлі. Тому необхідно враховувати те, що розмір
предмету закупівлі визначається за всіма закупівлями за цим предметом впродовж звітного року.
Тому, навіть якщо здійснюється невелика закупівля, то її необхідно внести в план. Якщо
невеликій закупівлі передували закупівлі за цим предметом, що в сукупності становлять 50 тис. і
більше, то необхідно оприлюднити звіт про укладений договір. Якщо передували закупівлі за
предметом вартість яких становить 200 тис. грн. для товарів і послу та 1,5 млн. грн. для робіт, то

необхідно проводити відкриті торги. Що б не допуститись помилок допоможе своєчасне та
прозоре планування.
У зв’язку з тим, що Замовником багато здійснюється закупівель робіт та послуг з
поточного ремонту рекомендується розробити Інструкцію із закупівель робіт та послуг з
поточного ремонту. В даній інструкції обов’язково передбачити пункти щодо визначення
предмету закупівлі, плануванню закупівель заздалегідь та інші.
Відповідальний консультант за проектом
(+380994277974 9.00-13.00, пн.-пт., rozvpz@gmail.com)
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