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вих. №579 від «07» серпня 2020 р. Комунальне некомерційне медичне підприємство 

"Кременчуцький міський стоматологічний центр" 

39631, Кременчук, вул. КИЇВСЬКА, буд. 14 

info@kremenchuk-msp.pl.uaс 

IRINAGUROVA@UKR.NET 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за 

проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення 

можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та 

збільшення конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ вашим 

підприємством: " Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький міський 

стоматологічний центр» (надалі – Замовник), проведено процедуру відкритих торгів, за Кодом 

ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали (Вироби медичного призначення) очікуваною 

вартістю 1 954 749,00 грн., ID номер закупівлі UA-2020-07-01-002388-c. Аналіз вищевказаної 

закупівлі встановив наступні ознаки порушень:  

Замовник відповідно до Додатку 3 тендерної документації (Технічне завдання) хотів та 

закупив товар Devilat-паста у кількості 459 уп. Виробником даного товару є ПП "Латус" (код 

ЄДРПОУ 32335679). На сайті (http://www.latus.com.ua) даного заводу виробника, а саме у 

каталозі продукції відсутній вище вказаний товар, як такий що не відповідає Українському 

Законодавству і НЕ дозволений для використання. З інших джерел інформації встановлено, що 

препарат Devilat знятий з виробництва з 2019 року. Документів, які дозволяють використання  

Devilat-пасти в медичній практиці зараз немає. 

Також, відповідно до п. 1 до Додатку 3 тендерної документації медичні вироби, повинні 

бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію 

(застосування) відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник надає у складі 

пропозиції або копію(ї) свідоцтва про державну реєстрацію з додатками або сертифікату якості 

або висновку державної епідеміологічної служби або декларацію (сертифікат) відповідності.  

Ознайомившись з наданою переможцем тендеру ФО-П Івашиною О.В. декларацією про 

відповідність продукції вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а саме:  

Ця декларація знаходиться у файлі ТЧ2 на 10 стр. У цьому документі зазначено, що: 

А нижче зазначено, що декларація діє до 07.06.2022 року. Проте в інших деклараціях цього 

виробника дата до якої дійсний сертифікат та термін дії декларації співпадають. Тому маємо 

деякі сумніви щодо вище зазначеної інформації.  

Згідно з ч. 5 ст. 7 Закону "Про публічні закупівлі" громадський контроль забезпечується 

через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає 
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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. Надати пояснення щодо вище проведеної публічної закупівлі за ID номером UA-2020-

07-01-002388-c, а саме щодо: 

- придбання товару Devilat-паста, який знятий з виробництва; 

- чи скористався замовник своїм правом перевірити інформацію щодо дійсності деклрацій 

відповідностей отриманих від ФО-П Івашина О.В. 

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

3. У разі не надання відповіді будемо звертатися в контролюючі органи. 

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту info@iaa.org.ua в електронному 

вигляді в установлені законодавством терміни. 

 

З повагою, 

Виконавчий директор  

ГО «Інститут аналітики та адвокації»                                                  Ю. І. Ромашко 

 
Виконавець: Колганова Поліна (095) 417 56 43 
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