
ПРОТОКОЛ № 03-15 
відхилення пропозиції конкурсних торгів ПП "Камелот 3000" 

 
м. Кіровоград         23 січня 2015 року 
 
 Всього членів комітету:  5 
 Присутні:  5 
 

Голова комітету –  Сурнін С.В. 
 

Заступник голови комітету – Пуляєва Г.В., 
 

Секретар комітету Воротнюк М.В.                                   
 

Члени комітету:  Гончар С.М., Ярюхіна К.В. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про відхилення пропозиції конкурсних торгів ПП "Камелот 3000"на закупівлю 
будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт приміщення 
терапевтичного відділення № 2 "КЗ" Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар 
№ 1 під відділення паліативного лікування, вул. Фортеця,21, м. Кіровоград". 

 

І. Слухали:  Голову комітету з конкурсних торгів – головного спеціаліста - юриста 
Сурніна С.В. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону "Про здійснення державних 
закупівель" документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, 
встановлені статтями 16, 22, 17, 29 цього Закону, та інформацію про спосіб 
документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із 
законодавством. 

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 17 Закону замовник приймає рішення про 
відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, 
попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних 
торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) 
у разі, якщо суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) 
протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, 
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про 
захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, 
які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). 

Статтею 51 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою 
відповідальність, встановлену законом. Розділом VІІІ цього Закону серед видів 
відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
передбачено накладення штрафу. 

Рішення про накладення штрафу відповідно до статті 7 Закону України "Про 
Антимонопольний комітет України", статей 48 та 52 Закону України "Про захист 
економічної конкуренції" приймаються органами Антимонопольного комітету України.  

Зведені відомості про прийняття рішення розміщується на офіційному веб-порталі 
Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) у розділі "Діяльність у сфері 
державних закупівель". 

Проведеним моніторингом зведених відомостей було встановлено, що 16 грудня                           
2014 року адмінколегія Кіровоградського ТВ АМКУ прийняла рішення щодо                        
ПП "Камелот-3000" (ЄДРПОУ 33254203) у справі 81-р/к про порушення, передбачене 
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист 
економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).  

Даний факт підтверджується витягом з Інформації про рішення органів Комітету про 
визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 
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статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді спотворення 
результатів торгів (тендерів) та накладання штрафу станом на 13.01.2015. 

Таким чином, у замовника виникли підстави для застосування пункту 3 частини першої 
статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель, починаючи з дати 
прийняття органами Антимонопольного комітету України рішення про накладення 
штрафу на суб’єкта господарювання та визнання вчинення ним порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, 
пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".  

При вивченні Комерційної частини пропозиції конкурсних торгів ПП "Камелот – 300" 
було встановлено, що "Цінова пропозиція конкурсних торгів на закупівлю будівельно-
монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт приміщення терапевтичного 
відділення № 2 "КЗ" Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар № 1 під 
відділення паліативного лікування, вул. Фортеця, 21, м. Кіровоград" не відповідає формі 
встановленої Додатком 1 до документації конкурсних торгів, а саме відсутній текст 
"згідно з технічними умовами, якісними та кількісними характеристиками предмета 
закупівлі та іншими вимогами документації конкурсних торгів" та не визначений E-mail 
у п. 3 Цінової пропозиції  

Відповідно до абзацу другого пункту 14 частини 2 Розділу 3 Документації конкурсних 
торгів "ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" оформлюється та 
подається за встановленою замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної 
форми." 

Згідно з пунктом 3 частини 1 ст. 29  замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів 
у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних 
торгів. 

Керуючись пунктами 2, 3 частини 1 статті 29 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель" комісія вирішила: 

 
1. Відхилити пропозицію конкурсних торгів ПП "Камелот – 3000" на підставі 

порушень пункту 3 частини першої статті 17 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" та абзацу другого пункту 14 частини 2 Розділу 3 Документації конкурсних 
торгів на закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт 
приміщення терапевтичного відділення № 2 "КЗ" Центральна міська лікарня                                      
м. Кіровограда" стаціонар № 1 під відділення паліативного лікування, вул. Фортеця,21,                      
м. Кіровоград". 

 

2. Секретарю комітету з конкурсних торгів до 27 січня 2015 року розмістити 
повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів ПП "Камелот – 3000" на                      
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

 
посада, прізвище, ініціали підпис 

Головний бухгалтер Гончар С.В. 
 

підпис 

Спеціаліст І категорії ПВВ Пуляєва Г.В. 
 

підпис 

Спеціаліст І категорії ПВВ Ярюхіна К.В.  
 

підпис 

 
Голова комітету з конкурсних торгів  –   
 Сурнін С.В.                                               _______підпис_____   
(прізвище, ініціали)                  (підпис)    М. П.  

 
Секретар комітету з конкурсних торгів    
Воротнюк М.В.        ______підпис____ 
(прізвище, ініціали)                                  (підпис)  


