
 

 

№ 0409-0593  31.08.2020р. 

КНП «Сокальська ЦРЛ» 
_______________________________ 
80001, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Я. Мудрого, 26  

 
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 КНП «Сокальська центральна районна лікарня» (далі 
Замовник), 28.08.2020 року оприлюднило звіт про договір про закупівлю COVID-19 (номер UA-2020-08-28-001854-
c) за предметом «півмаска фільтрувальна з клапаном «СПЕКТР-3» FFP3 NRD (НК 024:2019- 57793 респіратор 
загального застосування), Комбінезон захисний BeSafe MASTER (PP+micro PE), ( НК 024:2019 - 35334 –Костюм 
хірургічний, одноразового застосування, стерильний)» за кодом CPV за ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні 
матеріали. Замовник уклав договір ФОП Сейко Анастасія-Марія Андріївна на суму 350 000,00 грн.  

Згідно специфікації до оприлюдненого договору, Замовник купив: 
- півмаски фільтрувальні з клапаном «Спектр – 3» FFP3 NRD – 1000 шт., по 45 грн. за одиницю; 
- комбінезон захисний BeSafe MASTER (PP+macroPE) – 1000 шт., по 305,00 грн. за одиницю. 
 
За допомогою мережі інтернет та веб порталу Prozoro ми провели аналіз вартості на аналогічні захисні 

комбінезони «BeSafe MASTER (PP+macroPE)» – та встановили, що в мережі будівельних супермаркетів 
«Епіцентр» модель BeSafe Master (PP+microPE) можна придбати – по 223 грн за одиницю (https://bitly.su/Futu) 

На сайті «БІКО» (https://bitly.su/aPGlp9sK) ці комбінезони коштують 265,2 грн, однак у телефонній розмові 
представник компанії повідомив, що для лікарень при такій закупівлі з 1 вересня ціна становитиме 204 грн, а до 
цього вона становила 170 грн. 

28 серпня такі ж комбінезони купував КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр» (UA-2020-08-
28-002080-b) по 170 грн, а центральна міська лікарня Кропивницького у підприємця Костянтина Міщенко – по 
201,8 грн, по 250 грн купують їх у Чернівецькій області, також у підприємця. 

КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр» у закупівлі (UA-2020-08-28-002080-b)  по 170 грн. за 
одиницю. 

КНП «Сторожинецький районний ЦПМСД» у закупівлі (UA-2020-08-28-001458-b) по 250 грн. за одиницю. 
Внаслідок таких дій посадових осіб Замовника, було потенційно завдано збитків бюджету на суму 

приблизно 100 000,00 гривень.  
 
З огляду на викладене вище, 

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 на електронну пошту на 
адресу: centergmd@gmail.com. 

 
З повагою 
Голова Правління                                М. Сімка 
 
Олег Блінов  
0974056951 


