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вих. № 312 від «16» липня 2018 р. Відділ освіти Полтавської 

Районної державної адміністрації 

38751, Україна, Полтавська область, 

Щербані Полтавський район, вул. Центральна, 

буд. 1 

buxosvita@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 в системі електронних закупівель ProZorro, 

Замовником «Відділ освіти Полтавської районної державної адміністрації» оголошено 

закупівлю за ДК 021:2015: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) - 

Нетбуки для Супрунівського НВК ( опорна школа). ID закупівлі UA-2018-06-20-002616-a. 

Очікувана вартість складає 344 985 грн. 

Відповідно до протоколу розкриття у закупівлі взяли участь 3 учасники: 

1.  ТОВ «Індустріальні системи автоматизації» 

2.  ДП «Обліксофт сервіс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Обліксофт» 

3.  ФОП «Клочко Олександр Сергійович» 

 

Ціна учасника ТОВ «Індустріальні системи автоматизації» була визначена електронною 

системою закупівель, як найбільш економічно вигідна. 

За результатами розгляду тендерних пропозицій, Замовник розмістив в електронній 

системі протокол про визначення переможця з учасником ТОВ «Індустріальні системи 

автоматизації» від 12.07.2018 

У тендерній документації замовника, розділ Технічне завдання, додаток №3, пункт 3  

вказано, що учасник має надати: 

 
Копію чинного на дату подання пропозиції висновку Державної санітарно – 

епідеміологічної експертизи на нетбуки. 

 

Детально ознайомившись з тендерною пропозицією учасника ТОВ «Індустріальні 

системи автоматизації», зазначаємо, що в її складі відсутній висновок Державної санітарно 

– епідеміологічної експертизи на нетбуки. 

 

Відповідно до п. 4, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник був 

відхиляє пропозицію учасника, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної 

документації та має приступити до розгляду наступної пропозиції, яка вважається найбільш 

економічно вигідною. 

Дії Замовника щодо акцептування учасника без необхідних документів прямо 

суперечать одному з основних принципів здійснення публічних закупівель – об’єктивної та 

неупередженої оцінки пропозицій, а також дискредитую систему електронних закупівель в 

цілому. 
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Виходячи з вищевикладеного, 

 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

 

1. Скасувати рішення щодо визначення переможцем учасника ТОВ «Індустріальні 

системи автоматизації» та під час здійснення публічних закупівель діяти виключно у 

рамках Закону. 

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

 

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту iaa.ukraine@gmail.com в 

електронному вигляді або на поштову адресу організації: м. Полтава, вул. Гоголя, 12, 

оф. 501 в установлені законодавством терміни. 

 

З повагою, 

 

 

 

Виконавчий директор  

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

 

виконавець: 

Довгошей Олександр 

(067-799-80-35) 
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