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НАЧАЛЬНИКУ ПІВДЕННОГО
ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ 
МУРАТОВУ Олегу Михайловичу
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83 

(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача)

ГО «Криворізький Центр Розслідувань»
Код ЄДРПОУ 41213905 

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014 м. Кривий Ріг, вул.
Ракітіна, буд. 7 кв.8; ktl727272@gmail.com

+380987764189
сайт проекту: https://dozorro.org/community

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,

 замовником ХЛІБОДАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ (код ЄДРПОУ:

05583029 , адреса: Україна, смт. Хлібодарське, 67667, Одеська область, вул. Маяцька Дорога,

20),  було оголошено і проведено  переговорну процедури закупівель ID UA-2019-01-29-002520-b

на Крейтерингові послуги (Послуги з організації харчування учнів 1-4 класів та пільгового

контингенту Хлібодарської ЗОШ І-ІІІ) (ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги).

В обґрунтуванні проведення переговорної процедури Замовник замовником зазначено, що

проводить він її відповідно до ч.4 пункту 2 статті 35 закону України «Про публічні закупівлі». 

Перед цим, як стверджує Замовник було двічі оголошено процедури відкритих торгів за

даним предметом закупівлі та були відмінено  через відсутність достатньої кількості учасників:

ID UA-2018-12-27-000704-b від 27.12.2018 р.

ID UA-2019-01-14-000157-c від 14.01.2019 р.

Згідно частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», переговорна

процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, (в тому числі) якщо

замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників. При

цьому при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до

учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній

документації.
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Вивчивши попередні дві закупівлі Замовника, дійшли висновку, що Замовник порушення

п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону та безпідставно застосовано переговорну процедуру.

А саме:

Закупівля ID UA-2018-12-27-000704-b від 27.12.2018 р. 

Відповідно до ч.1 ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) Замовник

самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі

Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну

документацію - не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій. 

Тендерна документація Замовником завантажена не була, тому підстав для відміни

закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників, не було. На нашу думку вищевказана

закупівля повинна бути відмінена у відповідності до статті 31 Закону, неможливості усунення

порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель, і

провести, як мінімум ще дві процедури відкритих торгів.

Замовником не виконана вимога п.4 частини 2 статті 35 Закону, переговорна процедура

закупівлі застосовується,  якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність

достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні

характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були

визначені замовником у тендерній документації. Так як технічні та якісні характеристики, а

також вимоги до учасника по закупівлі ID UA-2018-12-27-000704-b замовником не визначені.

Виходячи з вищевикладеного, в порушення п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону Замовником

безпідставно застосовано переговорну процедуру.

ПРОШУ:

1.     Надати правову оцінку діям Замовника.

2.   Провести перевірку даної закупівлі на предмет законності, відповідно до статті 7-1

Закону України «Про публічні закупівлі».

3.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки. 

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно

з законодавством України.
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З повагою, 
Коріненко Тетяна Леонідівна                                                10  лютого 2019 р.
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