№ ТІ – 647 від

24 листопада 2020 р.
ДП «Медичні закупівлі України»
01601, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7

Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі – ТІ Україна)
постійно слідкує за проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель
з метою виявлення можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності,
прозорості та дотримання принципів здійснення закупівель визначених Законом України
«Про публічні закупівлі» (далі - Закон).
Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель Prozorro, ДП
«Медичні закупівлі України» (далі - Замовник) було здійснено закупівлю «ДК 021:2015:
33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії
«Апарат штучної вентиляції легень» (UA-2020-10-23-004606-a) на суму 42 000 000,00 грн.
В ЕСЗ міститься посилання, що вказана закупівля, пов’язана зі здійсненням заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню пандемії коронавірусної хвороби
(COVID-19).
Звертаємо увагу замовника, що відповідно до пунктів 10 і 13 статті 10 Закону України
«Про публічні закупівлі» замовник оприлюднює «договір про закупівлю та всі додатки до
нього - протягом трьох робочих днів з дня його укладення; звіт про договір про закупівлю,
укладений без використання електронної системи закупівель – протягом трьох робочих днів
з дня укладення договору про закупівлю». Також згідно пункту 6 «Порядку проведення
закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі
товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України», відповідно до змін затверджених
29.03.2020 року уповноважена особа замовника «в електронній системі закупівель оприлюднює
звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель,
договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю
відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі».
Замовником було оприлюднено звіт про укладений договір в системі ProZorro
23.10.2020р. з порушенням строків, визначених законодавством (договір було укладено
16.10.2020р.), чим порушено вимогу щодо оприлюднення інформації про закупівлі та
порушено принцип публічних закупівель «відкритість та прозорість на всіх стадіях
закупівель».
Варто також зазначити, що відповідно до статті 164-14 КУпАП: «…неоприлюднення або
порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі…
тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб
замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Тобто, Замовник всупереч вимог закону Порушив терміни оприлюднення договору та
звіту про укладений договір, що тягне за собою накладення штрафу.
Згідно зі ст. 7 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до
всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього
Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а
також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів,
уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері
публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель».
Виходячи з вищевикладеного, звертаємось з проханням:
1. Забезпечити усунення виявлених порушень та в майбутньому здійснювати закупівлю
товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону та принципів здійснення публічних
закупівель, визначених у статті 5 Закону.
2.Розглянути це звернення та надати ТІ Україна відповідь у встановлені
законодавством строки.
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