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(Повна назва Замовника 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 ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ було оголошено закупівлі за

процедурою відкриті торги:

ID UA-2018-03-20-000694-a та ID UA-2018-06-07-003082-a на Бензин та дизельне паливо

за талонами (ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти).

Детально проаналізувавши тендерну документацію, було встановлено наявність

положень, які суперечать чинному законодавству у сфері публічних закупівель. А саме,

відповідно до Розділу 5. Оцінка тендерної пропозиції, Замовником встановленні наступні

критерії та методика оцінки: "Мережа станцій заправок" визначається наступним чином.

Тендерні пропозиції, в якій мережа станцій заправок в області складає 15 і більше одиниць,

присвоюється максимально можлива кількість балів – 20%. Для тендерних пропозиції в яких

мережа станцій заправок в області складає від  5 до 14  одиниць надається 10%.  Для тендерних

пропозиції в яких мережа станцій заправок в області складає до 5 одиниць питома вага не

нараховуються.
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Зазначаємо, що статтею 28 Закону, «критеріями оцінки є:

у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи

надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує

постійно діючий ринок, - ціна;

у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому

числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок,

дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як:

умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача

технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.

Вважаємо встановлення нецінового критерію щодо кількості станцій заправок в області

порушенням статті 28 Закону.

Виходячи з вищевикладеного,

ПРОШУ:

1. Зобов’язати Замовника усунути порушення, шляхом внесення змін в тендерну

документацію, а у випадку неможливості скасувати закупівлю та притягнути до відповідальності

винних осіб.

2.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки. 

Нагадуємо, що за порушення Закону про звернення громадян передбачена цивільна,

адміністративна та кримінальна відповідальність відповідно до ст. 24 Закону.

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

з законодавством України.

З повагою, 
Коріненко Тетяна Леонідівна                                                29  червня 2018 р.
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