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ЗАЯВА
Громадській організації «ТОМ 14», за інформацією інтернет – видання «Наші гроші», стали
відомі факти про порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) при
проведені тендеру https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-10-001545-a.
Як вбачається, ДП «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ» (код 24584661) (далі – Замовник) провело закупівлю послуги щодо створення
підсистеми економічної диспетчеризації ЄІАС на базі програмного забезпечення SAP в ДП
«НАЕК «Енергоатом», очікувана вартість складає 21 млн. грн.
Проведеним аналізом вищезгаданого тендеру встановлено, що прийняли участь 2 учасника
ТОВ «Агелес» і ТОВ «Беной».
Відповідно до тендерної документації Замовника, вбачається що учасники торгів для
підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних угод подали власноруч виготовлені
довідки про наявність такого досвіду.
Аналогічним Замовник вважає договір на надання послуг зі створення, впровадження,
підтримки інформаційних систем розрахунку вартості електричної енергії на ринку України або
суміжних країн, або бізнес-аналітики з функціями розрахунку вартості.
Замовник не вважав за потрібне, аби учасники в складі своєї пропозиції подали копії тих
угод та відгуків від замовників щодо виконання аналогічного договору протягом 2016-2018 рр.
Замовнику виявилось достатньо, аби учасники тендеру просто заповнили табличку у Word,
вказавши назву замовника та від себе самого повідомив, що виконав ті роботи вчасно та якісно.
Фірма «Агелес» завантажила в «Прозорро» довідку з власною печаткою і підписом
свого головного бухалтера про те, що фірма «Агелес» «якісно, своєчасно та в повному обсязі»
виконала договір, укладений в 2017 році з ТОВ «Пуратос» (Одеса).

При цьому «Агелес» вказало, що «Пуратос» надавалась не послуга з розробки чи підтримки
системи по розрахунку вартості електричної енергії на ринку України. «Пуратос» надавались
послуги з супроводження системи SAP ERP.
Також немає жодних даних, що фірма «Пуратос» взагалі є учасником енергетичного ринку.
На сайті фірми (https://www.puratos.com.ua/uk) вказано, що «Пуратос» займається випічкою хлібу
та кондитерським напрямком. В єдиному реєстрі фізичних та юридичних осіб… також вказано, що
фірма займається виключно виробництвом продуктів харчування.
Фірма «Беной» взагалі закрила від перегляду свої кваліфікаційні документи,
завантаживши їх у конфіденційну частину своєї пропозиції під приводом комерційної таємниці.
«Агелес» також вважав своєю комерційною таємницею вартість угоди з «Пуратосом», а
тому просто не оприлюднив у довідці цю інформацію.
Натомість «Беной» взагалі зробив конфіденційними всі документи, у тому числі довідки
про наявність працівників та про відсутність підстав для відмови в участі в тендері на підставі
ст.17 закону «Про публічні закупівлі» (це просто довідка самої фірми, у якій вона заявляє, що її
представник не був засуджений, та що фірма має антикорупційну програму, тощо).
Дії учасників порушують принципи здійснення публічних закупівель визначених ст. 3
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а саме: відкритість та прозорість на всіх
стадіях закупівель.
Відповідно до ч.5 ст.10 Закону доступ до інформації, оприлюдненої на веб-порталі
Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим
Законом, розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно через авторизовані
електронні майданчики.
Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної у
частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону, у тому числі у формі відкритих даних.
Таким чином учасники повинні надати свою згоду на обробку своїх даних в системі «Прозоро»
для надання повного відкритого доступу до них.
Крім цього відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону під час розкриття тендерних пропозицій
автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується
перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної
ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною.
Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії
оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього
Закону.
З огляду на викладене вище, на підставі ст.ст. 5, 7, 15, 19, 20 Закону України «Про
звернення громадян», та ст. 7-1, ст. 9 Закону України «Про публічні закупівлі, прошу розглянути
звернення, здійснити службову перевірку дій тендерного комітету вищенаведеного тендеру, вжити
заходів у відповідності до наданих повноважень та письмово повідомити про результати вжитих
заходів письмово та на електронну пошту push@bihus.info.
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