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Віце-президента ГО «Трипільський Край» 
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Тел. 067-452-27-29 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
Вих № 08/02  від 26.02.2018р. 

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,  Замовником 

Виконавчий комітет Української міської ради, КОД ЄДРПОУ: 24884653 (далі – Замовник), було оголошено 

відкриті торги UA-2018-02-01-000744-a (30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина))  з 

очікуваною вартістю 500 000, 00грн.  

 

Статтею 21 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон),   встановлено, що в оголошенні про проведення 

процедури відкритих торгів обов’язково зазначається кінцевий строк подання тендерних пропозицій. 

При цьому, виходячи зі змісту статті 25 Закону, учасник має право подавати тендерну пропозицію, 

вносити до неї зміни або відкликати свою тендерну пропозицію лише до закінчення строку подання 

тендерних пропозицій. Водночас учасник, який визначений переможцем процедури закупівлі за результатами 

оцінки, може використовувати електронну систему закупівель для надання документів, які підтверджують 

згідно із законодавством відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, відповідно до вимог Закону та 

тендерної документації. 

 

Відповідно до протоколу розкриття у закупівлі взяли участь 2 учасники: 

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислово-торгівельна компанія "Укренергокомплект"

  

2. ТОВ ЮКРЕЙНIАН ЛIГАЛ СЕРВIСИЗ  

За результатами розгляду тендерних пропозицій, Замовник розмістив у системі повідомлення про намір 

укласти договір з учасником Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислово-торгівельна 

компанія "Укренергокомплект" (ЄРДПОУ 41265508). 

 

Згідно інформації, оприлюдненій на порталі «Прозорро», яка доступна за посиланням: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-01-000744-a,  кінцевий строк подання тендерних пропозицій 

сплинув 16 лютого 2018 17:00.   

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислово-торгівельна компанія "Укренергокомплект" 

оприлюднило частину документів у складі тендерної пропозиції вже після того, як сплинув кінцевий строк 

подання тендерних пропозицій, а саме -  19 лютого, 22 лютого та 23 лютого.  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-01-000744-a


 

 

Таким чином, Замовник зобов'язаний був дискваліфікувати учасника Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Промислово-торгівельна компанія "Укренергокомплект" 

 

Дії Замовника щодо акцептування учасника, який подав цінову пропозицію після закінчення кінцевого 

строку подачі тендерних пропозицій та пропозиція якого не відповідає характеристикам предмету закупівлі, 

заявлених Замовником, прямо суперечать одному з основних принципів здійснення публічних закупівель – 

об’єктивної та неупередженої оцінки пропозицій, а також дискредитує систему електронних закупівель в 

цілому. 

Виходячи з вищевикладеного, 

  

ПРОШУ: 

1. Перевірити факти викладені в цьому зверненні. 

2. Вжити відповідних заходів щодо усунення порушень та притягнути винних осіб до 

відповідальності. 

3. Зобов’язати замовника скасувати рішення щодо визначення переможцем учасника Товариство 

з обмеженою відповідальністю "Промислово-торгівельна компанія "Укренергокомплект"  та 

під час здійснення публічних закупівель діяти виключно у рамках Закону. 

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

3.          Відповідь прошу надіслати на електронну адресу: trypilskiykray@gmail.com   

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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