
 
Громадська організація "Залізниця без корупції", ЄДРПОУ 39802481, 
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 «22» вересня 2018р.          №25-АМКУ 

Антимонопольний комітет України 
  03035, м. Київ, МСП-03680,  

вул. Митрополита Василя Липківського, 45 

 

ЗАЯВА 

 

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, що стосуються спотворення 

результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів 
 

 Повідомляємо Вас про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції в тендерах ПАТ «Укрзалізниця», вчинених  ТОВ "Інтерпайп 

Україна», ТОВ «Ретек» та ТОВ «Транспортні інвестиції». Перелік тендерів 

додається. 

  

У вказаних процедурах закупівлі учасниками, які допущені до аукціонів є 

ТОВ "Інтерпайп Україна», ТОВ «Ретек» та ТОВ «Транспортні інвестиції». 

 

Згідно проданих пропозицій учасників вказані підприємства пов'язані 

спільним комерційним інтересом та вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що 

підтверджується наступним: 

 

- ТОВ "Інтерпайп Україна», ТОВ «Ретек» та ТОВ «Транспортні 

інвестиції» надали ідентичні листи про представництво інтересів єдиного 

виробника – ПАТ «Інтерпайп НТЗ».  

Вказані листи видані учасникам закупівлі з боку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» в 

близькому до хронологічного порядку. Наприклад в тендері UA-2018-08-01-

000019-b учасниками ТОВ "Інтерпайп Україна» та ТОВ «Транспортні 

інвестиції» надано листи про представництво інтересів ПАТ «Інтерпайп НТЗ» 

№24-1-417 та 24-1-419 від 08.08.2018р. В тендері UA-2018-07-24-001534-c 

учасниками ТОВ "Інтерпайп Україна» та ТОВ «Ретек» надано листи №24-1-351 

та 24-1-353 від 03.07.2018р. В тендері UA-2018-04-19-001654-c учасниками 

ТОВ "Інтерпайп Україна» та ТОВ «Ретек» надано листи №24-1-288 та 24-1-289 

від 21.05.2018р. 

Таким чином учасники закупівлі отримали листи про представництво 

інтересів у спільний час, що свідчить про узгодженість дій учасників закупівлі. 

 

- Із 37 тендерів в 37 участь прийняли тільки 2 учасника (мінімальна 

кількість учасників, яка необхідна для проведення процедури). При цьому в 

усіх тендерах переможцем стало ТОВ "Інтерпайп Україна», а ТОВ «Ретек» та 



ТОВ «Транспортні інвестиції» по черзі складали формальну конкуренцію 

переможцю. 

Той факт, що ТОВ «Ретек» та ТОВ «Транспортні інвестиції» жодного 

разу не подали документи на участь в одній і тій же закупівлі свідчить про 

узгодженість дій. 

 

- Учасника закупівлі в більшості випадків подано пропозицій в 

однаковий час. Наприклад в тендері UA-2018-04-19-001654-c час 

подачі пропозицій ТОВ "Інтерпайп Україна» та ТОВ «Ретек» 

 

- Тендерна документація  учасників закупівлі містить ідентичну 

технічну документацію, зокрема ідентичні копії сертифікатів якості, 

сертифікатів відповідності, сертифікатів органу сертифікації, телеграми про 

присвоєння умовного номеру, креслень та ін. 

 

- Учасниками в закупівлях подані цінові пропозиції з мінімальною 

різницею (менше 1%) та в аукціоні не проводилося зниження початкової 

пропозиції (відсутня цінова конкуренція в аукціоні) 

 

Вказані обставини свідчать про пов'язаність учасників процедури та 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій. 

Перелік тендерів: 
UA-2018-08-01-000019-b-L1 

UA-2018-08-01-000005-c-L1 

UA-2018-07-31-000041-c-L1 

UA-2018-07-31-000011-a-L1 

UA-2018-07-31-000009-a-L1 

UA-2018-07-05-000257-b-L1 

UA-2018-07-24-002314-b-L1 

UA-2018-07-24-002313-b-L1 

UA-2018-07-24-002312-b-L1 

UA-2018-07-24-002310-b-L1 

UA-2018-07-24-001549-c-L1 

UA-2018-07-24-001545-c-L1 

UA-2018-07-24-000847-a-L1 

UA-2018-07-24-000846-a-L1 

UA-2018-07-24-002309-b-L1 

UA-2018-07-24-002308-b-L1 

UA-2018-07-24-002306-b-L1 

UA-2018-07-24-001540-c-L1 

UA-2018-07-24-001537-c-L1 

UA-2018-07-24-000844-a-L1 

UA-2018-07-24-000843-a-L1 

UA-2018-07-24-001534-c-L1 

UA-2018-04-19-001654-c-L1 

UA-2018-06-27-002111-a-L1 

UA-2018-06-27-002108-a-L1 

UA-2018-06-27-001005-b-L1 

UA-2018-06-27-002104-a-L1 

UA-2018-06-27-001003-b-L1 

UA-2018-06-27-001002-b-L1 

UA-2018-06-26-000210-b-L1 

UA-2018-06-26-000199-b-L1 



UA-2018-06-26-000137-c-L1 

UA-2018-06-23-000062-b-L1 

UA-2018-06-22-000260-b-L1 

UA-2018-06-21-000011-c-L1 

UA-2018-06-20-000075-a-L1 

UA-2018-06-19-000133-c-L1 

 

 Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОСИМО: 

1.  Перевірити вказану інформацію щодо дотримання вимог 

законодавства України про захист економічної конкуренції. 

 

 

    Заст. Голови організації           Дмитро Гречуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


