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вих. №1465 від «05» грудня 2019 р.  КУ БОГОДУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 

БУДИНОК-ІНТЕРНАТ 

Богодухів, 62103, Харківська обл., вул. 

КОСМІЧНА, 3 

+380575832316 , kudbi@ukr.net 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за 

проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою 

виявлення можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, 

відкритості, прозорості та збільшення конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ Вашою 

установою, Богодухівський дитячий будинок-інтернат (надалі – Замовник), оголошено 

процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі «42910000-8 - Апарати для 

дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Обладнання комплексної системи 

водопідготовки ФМ-ОЗ-ФП-УВ-5.0 продуктивністю до 3 м3/г (або еквівалент), 

обладнання комплексної системи водопідготовки ФМ-ОЗ-ФП-УВ-10 продуктивністю до 

5 м3/г (або еквівалент))" очікуваною вартістю 600 000,00 грн, ID номер закупівлі UA-

2019-11-11-003280-b.  

Аналіз результатів проведеної процедури закупівлі встановив наступні порушення, 

а саме необґрунтований вибір переможця тендеру, ТОВ "АСТЕР-М", який надав цінову 

пропозицію у розмірі 594 тис. грн. 

1) Відповідно до положень тендерної документації, а саме Додатку 3 (Технічні, 

якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі) учасник має надати сертифікати 

якості/відповідності на кожну складову обладнання, що пропонується до постачання. Проте 

ТОВ "АСТЕР-М" не надав сертифікати якості / відповідності на наступні складові 

запропонованого товару (клапан байпасу Clack та ультрофіолетової лампи) 

2) Також, переможець ТОВ "АСТЕР-М" не надав у складі своєї тендерної 

пропозиції довідку про те, що технології застосовані при виробництві товару сприяють 

захисту довкілля.  

Тендерна пропозиція учасника відхиляється замовником у разі, якщо вона не 

відповідає умовам тендерної документації. Тендерний комітет  вашої установи мав 

прийняти рішення про відхилення пропозиції ТОВ "АСТЕР-М" як такої, що не 

відповідає умовам тендерної документації. Проте цього не було зроблено, чим 

порушено принципи публічних закупівель, а саме принцип об'єктивної та неупередженої 

оцінки тендерних пропозицій.  

Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ 

до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно 

до цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній 

системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель 

або письмово органів, уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення 
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законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи 

закупівель». Виходячи з вищевикладеного,   

 

ПРОСИМО: 

1. Врахувати надану інформацію та скасувати прийняте тендерним комітетом рішення 

про визнання ТОВ "АСТЕР-М" переможцем процедури відкритих торгів за номером ID: 

UA-2019-11-11-003280-b . 

2. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки. 

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту  info@iaa.org.ua в електронному 

вигляді в установлені законодавством терміни. 
 

З повагою, 

Виконавчий директор 

ГО «Інститут аналітики та адвокації» 

 

 

 

 

Ю. І. Ромашко 

 

 

mailto:info@iaa.org.ua

