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ЗВЕРНЕННЯ 

 

Громадська організація «Трипільський Край» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення 

можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та 

дотримання принципів здійснення закупівель визначених Законом України «Про 

публічні закупівлі» 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro, Замовником Військова частина 1471 (далі – Замовник), було оголошено  

закупівлі: 

 UA-2018-04-10-000350-b;  15130000-8 - М’ясопродукти 

 UA-2018-04-10-000942-c;  15130000-8 - М’ясопродукти 

За даними закупівлями надійшов відгук на портал Dozorro, за результатами 

розгляду якого встановлено наступне: у тендерній документації наявні 

дискримінаційні умови, скарги на які було розглянуто постійно діючою 

адміністративною колегією Атимонопольного комітету України з розгляду скарг про 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Відповідно до рішень колегій 

АМКУ № 3945-р/пк-пз від 25.04.2018 (до закупівлі UA-2018-04-10-000942-c) та № 

3944-р/пк-пз від 25.04.2018 (до закупівлі UA-2018-04-10-000350-b), Замовника 

Вих№ 12/05 від 29.05.2018р.



 

ГО «Трипільський Край» 

Ідентифікаційний код 40484223 

Email: trypilskiykray@gmail.com 

зобов’язали усунути порушення. Так, відповідно до тендерної документації, а саме: 

пункту 5.2 проекту договору, доказом отримання Постачальником листа Замовника 

про розірвання Договору, вважати скрін-шот з електронної пошти Замовника 

central_baza@dpsu.gov.ua. Колегією АМКУ встановлене наступне: «з підстав, не 

залежних від учасника, він може не отримати електронний лист, а наведений вище 

скрін-шот відправленого листа не може слугувати підтвердженням отримання 

адресатом відповідного повідомлення. Встановивши зазначену вимогу Оголошення, 

Замовник порушив принципи здійснення закупівель, а саме – недискримінація 

учасників, принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. Замовник не 

довів необхідність встановлення вказаної умови Оголошення в наведеній редакції. 

Враховуючи наведене, Замовник повинен усунути вказані вище порушення шляхом 

внесення відповідних зміни до Оголошення в цій частині» 

 

Після винесення рішення колегією АМКУ, Замовником було внесено зміни до 

пункту 5.2 проекту договору у документації до закупівель UA-2018-04-10-000350- b та 

UA-2018-04-10-000942-c, а саме: «Доказом отримання Постачальником Заявки 

Замовника вважати Скрін-шот з електронної пошти Замовника 

central_baza@dpsu.gov.ua, який відповідає вимогам чинного законодавства». Відповідні 

зміни не виконують рішення АМКУ, оскільки не змінює наступне: «з підстав, не 

залежних від учасника, він може не отримати електронний лист, а наведений вище 

скрін-шот відправленого листа не може слугувати підтвердженням отримання 

адресатом відповідного повідомлення». Таким чином, Замовником були виконані не 

всі вимоги рішення колегії АМКУ. 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОСИМО: 

1. Провести перевірку фактів, наведених у цьому зверненні / моніторинг 

закупівель. 

2. Вжити заходів по усуненню порушень 

3. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом 

строки. 

4. Відповідь просимо надіслати на електронну адресу 
trypilskiykray@gmail.com 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  
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