Вих. № 21-02.15-03 від 15.02.2021
Державному концерну «Укроборонпром»
Україна, 04119, Київ, вул. Дегтярівська, 36
Замовник: Державне
підприємство
«Луцький
ремонтний завод «МОТОР»
Код ЄДРПОУ: 08029701
Місцезнаходження: 43006, Україна , Волинська
обл., Луцьк, вулиця Ківерцівська, будинок 3
Скаржник: Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВІА ОІЛ»
Код ЄДРПОУ: 36852220
Місцезнаходження: Україна, 01004, місто Київ,
вулиця Басейна, будинок 9, кімната 3
Ідентифікатор: UA-2021-01-27-000584-c

СКАРГА
на рішення відповідальної особи №10 від 12.02.2021 року у закупівлі №UA-2021-01-27000584-c щодо неправомірного відхилення пропозиції Скаржника та визначення
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» переможцем закупівлі.
27 січня 2021 року Замовником Державним підприємством «Луцький ремонтний завод
«МОТОР» в електронній системі публічних закупівель було опубліковано Оголошення про
проведення спрощеної/допорогової закупівлі по предмету «Паливо для реактивних двигунів
марки РТ, ГСТУ 320.00149943.007-97 або паливо авіаційне для газотурбінних двигунів Джет
А-1, ДСТУ 4796:2007» за кодом ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти.
Для участі у закупівлі пропозиції були подані наступними учасниками:
1. ТОВ «АВІА ОІЛ»;
2. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна»;
3. ТОВ «ОККО-АВІА»;
4. ТОВ «ЮКОЙЛ».
За результатами електронного аукціону, проведеного 09 лютого 2021 року, найбільш
економічно вигідною була визначена тендерна пропозиція ТОВ «АВІА ОІЛ».
12 лютого 2021 року Замовником в електронній системі закупівель було опубліковано
рішення відповідальної особи №10 від 12.02.2021 (далі по тексту – Рішення) та відхилено
тендерну пропозицію ТОВ «АВІА ОІЛ». Також 12 лютого 2021 року пропозицію ТОВ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» було визначено Переможцем закупівлі та опубліковано
повідомлення про намір укласти договір.
Детально проаналізувавши Рішення відповідальної особи щодо відхилення пропозиції
ТОВ «АВІА ОІЛ» та пропозицію ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» на предмет
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відповідності умовами Конкурсної документації, вважаємо рішення, прийняті Замовником,
незаконними та безпідставними. Зазначене обґрунтовуємо наступним:
1. Щодо відхилення пропозиції ТОВ «АВІА ОІЛ».
Рішенням відповідальної особи №10 від 12.02.2021 було встановлено наступне:
«Пропозицію ТОВ «АВІА ОІЛ», як переможця тендерної закупівлі відхилити у
відповідності до пункту 8.28 підпункту 4 «Учасник Конкурсу не виконав/неналежно виконав
свої зобов’язання за раніше укладеними Договорам…» Наказу №333 від 29.11.19р. ДК
«Укроборонпром».
Згідно п.п. 4 п. 8.28 Порядку закупівель підприємствами ДК «Укроборонпром»,
затвердженого Наказом від 29.11.2019 №333 зі змінами (далі – Порядок) Замовник може
відхилити конкурсну пропозицію Учасника на підставі якщо «Учасник Конкурсу не
виконав/неналежно виконав свої зобов’язання за раніше укладеним Договором із будь-яким
Замовником, що протягом двох років з моменту невиконання/неналежного виконання такого
зобов’язання мало принаймні один з наступних наслідків:
направлення Замовником Учаснику обґрунтованої претензії щодо якості та/або кількості
ТРП, яка безпідставно не була задоволена Учасником;
дострокове розірвання Договору (відмова Замовника від Договору);
застосування до Учасника штрафних санкцій через порушення зобов’язання та/або
відшкодування збитків, завданих таким порушенням».
Слід зазначити, що пунктом 8 Конкурсної документації зазначена ідентична норма
щодо відхилення конкурсної пропозиції Учасника.
Повідомляємо, що Скаржник не має та не мав не виконаних/неналежно виконаних
зобов’язань за раніше укладеним Договором із будь-яким Замовником, що протягом двох
років з моменту невиконання/неналежного виконання такого зобов’язання мало принаймні
один із вищезазначених наслідків.
Звертаємо увагу, що Замовник у своєму рішенні навіть не повідомив та не вказав яке
саме забов’язання та за яким заме раніше укладеним Договором було не виконано або
неналежно виконано Скаржником.
Окрім того, слід зазначити, що для застосування норми, визначеної п.п. 4 п. 8.28
Порядку закупівель підприємствами ДК «Укроборонпром», затвердженого Наказом від
29.11.2019 №333, Учасник повинен не просто не виконати або неналежно виконати своє
зобов’язання, а таке невиконання/неналжене виконання повинно мати хоча б один з наступних
наслідків:
направлення Замовником Учаснику обґрунтованої претензії щодо якості та/або кількості
ТРП, яка безпідставно не була задоволена Учасником;
дострокове розірвання Договору (відмова Замовника від Договору);
застосування до Учасника штрафних санкцій через порушення зобов’язання та/або
відшкодування збитків, завданих таким порушенням».
У свою чергу, ми, ТОВ «АВІА ОІЛ» повідомляємо, що про відсутність застосування
жодного із вище перелічених наслідків до нашого підприємства по раніше укладеним
договорам із будь-якими Замовниками.
ТОВ «АВІА ОІЛ» має багаторічний досвід із постачання продукції, що є предметом
закупівлі. Наша компанія сумлінно виконує свої зобов’язання, про що свідчать позитивні
відгуки від наших контрагентів.
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Повідомляємо, що Замовник не має законних та ообґрунтованих підстав для відхилення
пропозиції ТОВ «АВІА ОІЛ» на підставі п.п. 4 п. 8.28 «Порядку закупівель підприємствами
ДК «Укроборонпром», затвердженого Наказом від 29.11.2019 №333.
Як наслідок, відхилення пропозиції Скаржника є незаконним, у зв’язку із чим просимо
зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення нашої пропозиції.
2. Щодо визначення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» Переможцем
закупівлі.
Пунктом 2 Конкурсної документації визначено: повний перелік документів, що
вимагається у складі конкурсної пропозиції наведений у Додатку 1.
В свою чергу, пунктом 2 Додатку 1 «Повний перелік документів що вимагається згідно
з конкурсною документацією у складі пропозиції» визначено: на підтвердження
кваліфікаційних вимог надається інформація, яка вимагається у Додатку 2.
Так, Додатком 2, серед іншого, зазначено наступне:
Для проведення цієї закупівлі Замовник вважає, що Учасник, який надає у складі
пропозиції інформацію, що містить будь-які персональні дані (про працівників, посадових
осіб, контрагентів Учасника тощо), вчиняє такі дії правомірно з дотриманням вимог Закону
України “Про захист персональних даних” і Учасник надає свою згоду на поширення такої
інформації Замовником відповідно до вимог Закону.
Абзацом 9 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» передбачено, що
персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована
або може бути конкретно ідентифікована
У складі тендерної пропозиції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» було надано
інформацію про персональні дані посадових осіб контрагентів (інформація зазначена у
відгуках ТОВ «ЕНЕРГО-РЕСУРС ЛТД» та ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ ГРУПП»), а саме: ПІБ,
посада та назва компанії, у якій відповідна особа займає посаду. Так, за наявності зазначених
персональних даних можна ідентифікувати посадових осіб контрагентів ТОВ «ТОРГОВИЙ
ДІМ «СОКАР Україна. Проте, у складі пропозиції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна»
відсутня згода на поширення такої інформації Замовником відповідно до вимог Закону.
Враховуючи зазначене, пропозиція ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» не
відповідає вимогам Конкурсної документації. За наявності зазначених порушень, Замовник
повинен був надати можливість Учаснику усунути зазначену невідповідність. Однак, не
надавши можливість виправити невідповідність у поданих документах конкурсної пропозиції,
Замовник порушив вимоги законодавства та визначив Переможцем Учасника, пропозиція
якого не відповідає вимогам Конкурсної документації.
Додатково зазначаємо, що Учасником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» було
порушено ще одну вимогу Конкурсної документації та не надано оновлену комерційну
пропозицію (згідно з результатами аукціону) протягом перших 24 годин з моменту переходу
до розгляду пропозиції даного учасника.
Так, пунктом 6 Додатку 1 «Повний перелік документів що вимагається згідно з
конкурсною документацією у складі пропозиції» визначено: У разі пониження ціни під час
аукціону, учасник, який знаходиться на етапі «Кваліфікація», надає оновлену комерційну
пропозицію (згідно з результатами аукціону) протягом перших 24 годин (без врахування
святкових та вихідних днів) з моменту переходу до розгляду пропозиції даного учасника (з
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моменту переходу на етап «Кваліфікація»), шляхом завантаження її сканованої копії через
електронну систему закупівель "Prozorro" до документів своєї пропозиції.
Згідно інформації, розміщеній в електронній системі закупівель, первинною ціновою
пропозицією ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» була сума у розмірі 3 650 000 гривень.
Під час здійснення електронного аукціону сума цінової пропозиції була понижена та за
результатом проведеного аукціону становила 3 420 000 гривень.
Так, враховуючи вимогу пункту 6 Додатку 1 «Повний перелік документів що
вимагається згідно з конкурсною документацією у складі пропозиції», Учасник ТОВ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» повинен був надати оновлену комерційну пропозицію
на суму 3 420 000 гривень протягом 24 годин з моменту переходу Замовником до розгляду
пропозиції даного учасника.
12 лютого 2021 року о 12 годині 27 хвилин Замовником було відхилено пропозицію
ТОВ «АВІА ОІЛ». Враховуючи те, що наступною ціновою пропозицією була пропозиція ТОВ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна», то з 12 години 27 хвилини пропозиція ТОВ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» перейшла на етап кваліфікації.
Таким чином, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна» повинен був в електронній
системі в період з 12 лютого 2021 року з 12 годині 27 хвилин до 15 лютого 12 години 28
хвилини (в період 24 годин, без врахування вихідних днів) опублікувати оновлену комерційну
пропозицію (згідно з результатами аукціону).
Однак, станом на 15 лютого 2021 року 12 годин 28 хвилин, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«СОКАР Україна» не було завантажено оновлену цінову пропозицію, чим порушено вимоги
Конкурсної документації.
Враховуючи вищевикладені у скарзі порушення, вважаємо, що Замовником було
неправомірно визначено Переможцем закупівлі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР Україна».
Укладання договору за наявності зазначених порушень є незаконним.
У зв’язку із зазначеним,
ПРОСИМО:
1. Зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення пропозиції ТОВ «АВІА
ОІЛ», оформлене рішенням відповідальної особи №10 від 12.02.2021;
2. Зобов’язати Замовника скасувати рішення про визначення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«СОКАР Україна» переможцем закупівлі, оформлене рішенням відповідальної особи №10 від
12.02.2021;
3. Розгляд скарги призначити за участю представників ТОВ «АВІА ОІЛ».

Директор ТОВ «АВІА ОІЛ»

Бичек К.І.
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