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       Вих. № 04/02-21 від «19» лютого 2021 р. 

 

УПРАВЛІННЯ ПІВДЕННОГО ОФІСУ 

ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

    54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 42а 
(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача) 

 

 

 

ГО «Криворізький Центр Розслідувань» 

Код ЄДРПОУ 41213905  

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014, м. Кривий Ріг, вул. 

Ракітіна, буд. 7 кв.8;  
ktl727272@gmail.com   

+380987764189 

сайт проекту: https://dozorro.org/community 

  

 

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

 Замовником БАРАТІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, було оголошено 

закупівлю ID UA-2020-12-29-001539-a на закупівлю ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для 

чищення. 

1. Відповідно до пункту 19 частини 2 статті 22 Закону, у тендерній документації 

зазначаються опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками 

не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. 

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 11 частини першої статті 9 Закону України 

"Про публічні закупівлі", Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 затверджено Перелік формальних помилок, 

який є обов’язковим для застосування та вичерпним. 

Як  порушення вищевикладеного перелік формальних помилок в Тендерній документація 

не відповідає вимогам Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 . 

 

2. За результатами розгляду тендерних пропозицій, Замовник розмістив у системі 

повідомлення про намір укласти договір з учасником ФОП Бабій С.П.. 
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Ознайомившись з тендерною пропозицією останнього, зазначаємо, що відповідно до 

пункту 6.5. розділу 6 «Забезпечення виконання договору про закупівлю»  тендерної 

документації, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції лист щодо ознайомлення з 

даними вимогами документації та зобов’язання такого учасника на внесення коштів грошової 

застави в якості забезпечення виконання договору про закупівлю у порядку, передбаченому 

документацією, а так само проект документу договірного характеру, яким у відповідності до 

вимог чинного законодавства регулюються відносини подібного характеру, зміст якого включає 

умови внесення забезпечення виконання договору про закупівлю згідно документації, та 

відповідає вимогам чинного законодавства України. 

В складі тендерної пропозиції учасника ФОП Бабій С.П., відсутні будь які з 

вищезазначених документів. 

Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, тендерна пропозиція ФОП Бабій С.П. не 

відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до 

учасника відповідно до законодавства. 

 

Виходячи з вищевикладеного,   

ПРОШУ: 

1. Провести моніторинг даної закупівлі, відповідно до статті 8 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

2.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу 

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки.   

 

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно 

з законодавством України. 

 

З повагою,  

Коріненко Тетяна Леонідівна                                                19 лютого 2021 р. 
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