
 

№ 1111-0777 11.11.2020р. 

Відділ освіти Хотинської РДА 
_______________________________ 
60000, Чернівецька обл., м. Хотин,  
вул. Незалежності, 30 

 
Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг 

публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями у Західному регіоні України. 

За інформацією веб-порталу prozorro.gov.ua відділом освіти Хотинської районної державної адміністрації 
(далі Замовник) проведено тендерну закупівлю за предметом «Комп’ютерне обладнання» ДК 021:2015: 30230000-
0 — Комп’ютерне обладнання. За результатами тендерної закупівлі (номер UA-2020-09-29-000016-c), Замовник 
оприлюднив інформацію про намір укласти договір з учасником - переможцем торгів ФОП ДЕРЕВОРІЗ М. В. на 
суму 244 900,00 гривень. 

За результатами ретельного аналізу оприлюдненої на веб-порталі інформації, виявлено наступні 
порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закону): 

Замовник 31.10.2020 року, оприлюднив вимогу про усунення невідповідностей у пропозиції учасника ФОП 
ДЕРЕВОРІЗ М. В., наступного змісту: 

«просимо опублікувати інформацію про забезпечення заявки учасником». 
Однак згідно частини 16 статті 29 Закону, повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей 

повинно містити - перелік виявлених невідповідностей; посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, 
щодо якої (яких) виявлені невідповідності; перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для 
усунення виявлених невідповідностей. 

Повідомлення яке оприлюднив Замовник всупереч вимог частини 16 статті 29 Закону, не містить переліку 
виявлених невідповідностей та посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені 
невідповідності.  

Крім того згідно частини 16 статті 29 Закону, Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення 
невідповідностей в інформації та/або документах: 

- що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно 
до статті 16 цього Закону;  

- на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю. 
 Однак Замовник всупереч вимог частини 16 статті 29 Закону, опублікував повідомлення з вимогою про 
усунення невідповідностей які стосуються забезпечення тендерної пропозиції. 

Зважаючи на вищенаведене, вважаємо, що Замовник був зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію 
учасника ФОП ДЕРЕВОРІЗ М. В., відповідно до частини 1 статті 31 Закону, через не відповідність забезпечення 
тендерної пропозиції умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення 
тендерної пропозиції. Однак Замовник всупереч Закону визначив переможцем ФОП ДЕРЕВОРІЗ М. В., чим 
порушив принцип об’єктивного та неупередженого визначення переможця закупівлі наведений у статті 5 Закону.  

З огляду на вище наведене, -  
ПРОШУ: 

 
1. Перевірити наведену вище інформацію та у випадку її підтвердження усунути порушення; 
2.    Вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у майбутньому; 
3.  З метою підвищення ефективності функціонування системи ProZorro, підвищення рівня конкуренції, 

ефективності функціонування та якості подання учасниками пропозиції, рекомендуємо в подальшому при 
проведенні закупівель дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, визначених в статті 5 Законі 
України «Про публічні закупівлі», а саме: 

- добросовісна конкуренція серед учасників; 
- максимальна економія, ефективність та пропорційність; 
- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
- недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 
- об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
- запобігання корупційним діям і зловживанням. 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 

вул. Костюшка, 18 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та/або на електронну пошту 
на адресу: centergmd@gmail.com. 

 
З повагою 
Голова Правління         М. Сімка 

 
Олег Блінов  
097 405 69 51  


