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ЗАЯВА 
 

 Повідомляємо Вас про порушення законодавства про публічні закупівлі в процедурах 

закупівель АТ "Українська залізниця". 

Регіональною філією " ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АТ «Українська залізниця» 

проведено відкриті торги за процедурою UA-2020-07-10-000445-b. Згідно тендерної документації 

предметом закупівлі являються різак газовий та апарат зварювальний "ПАТОН". 

Під час проведення тендеру було визначено переможцем ТОВ "КИЇВЗВАРЮВАННЯ" 

незважаючи на невідповідність технічним характеристикам запропонованої продукції. Пропонований 

зварювальний «Патон» ВДИ-200Р не відповідає технічним вимогам зазначеним у Додатку №1 

тендерної документації, а саме: 

Параметри Вимоги тендерної 

документації 

Пропонована 

продукція ВДИ-

200Р 

Максимальний діючий струм 335 А 270 А 

Діаметр штучного електроду 0,6-6,0 мм 1,6-5,0 мм 

Діаметр суцільної зварювального 

дроту 

0,6-1,2 мм 0,6-1,0 мм 

У відповідності до статей 29-30 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник 

розглядає тендерні пропозиції учасників та у випадку їх невідповідності  вимогам тендерної 

документації відхиляє пропозицію учасника. 

Відповідно до статті 7-1 Закону, моніторинг закупівлі здійснюють центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

та його територіальні органи. Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення 

процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання. Рішення про 

початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного фінансового контролю 

або його заступник за наявності, зокрема, інформації, отриманої від громадських об’єднань, 

про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, 

виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно 

до статті 9 цього Закону 

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 законодавства у сфері 

публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель». Виходячи з 

вищевикладеного, 

ПРОСИМО: 



1. Здійснити моніторинг закупівлі ID: UA-2020-07-10-000445-b на предмет дотримання 

замовником законодавства у сфері публічних закупівель з метою запобігання порушенням 

законодавства у сфері публічних закупівель.  

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

 

 

 

    Керівник проекту                                             Кирпа Антон 


