
 
Громадська організація "Залізниця без корупції", ЄДРПОУ 39802481, 

 Поштова адреса: м. Кременчук, а/с №101 поштовий Індекс 39600, тел. 096-863-27-69 

 «16» жовтня 2018р.                        №28-ДАСУ 

Державна аудиторська служба України 
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ЗАЯВА 
 

 Повідомляємо Вас про порушення законодавства про публічні закупівлі з 

боку ПАТ "Українська залізниця". 

 

Філією «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» 

проведено процедуру відкритих торгів UA-2018-08-16-002523-b, за 

результатами якої визнано переможцем та укладено договір з учасником 

тендеру, пропозиція якого не відповідала вимогам тендерної документації, а 

саме: 

- Переможцем торгів визначено ТОВ «Світ Постачання» в складі тендерної 

пропозиції якого не надано гарантійний лист від учасника закупівлі про 

те, що під час поставки ним враховуються та здійснюються запобіжні 

заходи щодо охорони навколишнього середовища, чим порушено вимоги 

пункту 4 таблиці 2 додатку 1 Тендерної документації.   

- Відповідно пункту 2 таблиці 2 додатку 1 Тендерної документації учасник 

має надати довідку про відповідність предмета торгів зареєстрованому 

виду економічної діяльності.  

Учасником в складі кваліфікаційних документів не надано підтвердження 

відповідності предмету закупівлі зареєстрованим видам економічної 

діяльності. Натомість надано довідку №2908/10 від 29 серпня 2018р. в 

якій зазначено, що предметом закупівлі є «Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання» та 

зазначено, що ТОВ «Світ Постачання» здійснює свою діяльність 

відповідно установчих документів.  

Згідно наданого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

ФОП у ТОВ «Світ Постачання» зареєстрованими є види економічної 

діяльності: 

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічними виробами,  



46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям,  

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним обладнанням, 46.74 Оптова торгівля залізними 

виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього,  

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

Вказані вище види економічної діяльності не відповідають визначеному 

предмету закупівлі «Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання». 

Таким чином учасником не надано довідку про підтвердження 

відповідності предмету закупівлі зареєстрованим видам економічної 

діяльності, а зареєстровані види економічної діяльності не відповідають 

визначеному предмету закупівлі. 

Враховуючи вищенаведене, пропозиція ТОВ «Світ Постачання» не 

відповідала умовам тендерної документації та мала бути відхилена 

відповідно до статті 30 Закону. 

 У зв’язку з визначенням учасника ТОВ «Світ Постачання», пропозиція 

якого не відповідала вимогам тендерної документації, переможцем торгів 

допущене порушення законодавства про публічні закупівлі. 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

ПРОСИМО: 

1.  Перевірити вказані закупівлі щодо дотримання вимог законодавства 

України про публічні закупівлі та у випадку підтвердження порушень 

зобов'язати замовника усунути порушення шляхом розірвання договору 

закупівлі. 

 

 

 

    Заст. Голови організації           Дмитро Гречуха 


