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       Громадська організація      
 

                                             «Філософія Серця» 
 

  21037, а\с 4033, м. Вінниця,  т. 0432-69-78-38, e-mail: philofh@meta.ua, www.fs.edukit.vn.ua 
 
Вих. № 207 від «18» жовтня  2018р. Управління Північного офісу Держаудитслужби 

у Вінницькій області  
04070, 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 
e-mail: vinnytsia@dkrs.gov.ua  

 
Вінницька обласна державна адміністрація 
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 70 
e-mail: oda@vin.gov.ua  
 
КЗ "Вінницький обласний клінічний Центр   
профілактики та боротьби зі СНІДом" 
23222,Вінницька обл., Вінниця, 5-й км Барського 
шосе, с. Березина, Вінницький район 
e-mail: aids.center.vin@ukr.net 
 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 
Замовником КЗ "Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом"  було оприлюднено інформацію про відкриті торги UA-2018-08-10-000364-a на 
34110000-1 – Легкові автомобілі (мобільна (пересувна) лабораторія), 1 шт., ДК 021:2015: 
34110000-1 — Легкові автомобілі  на суму  1 500 000,00 грн. 

 
28.08.2018р. відбувся аукціон. Участь в аукціоні прийняв 2 учасника:  
1. ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СПЛАЙН" 
2. ФОП Никоненко Сергій Іванович. 
Згідно з Протоколом від № 89 від 31.08.2018р. учасника ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА 

КОМПАНІЯ "СПЛАЙН" було визнано переможцем. 11.09.2018р. було укладено договір. 
 Відповідно до розділу VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН Тендерної документації 

«Учасник процедури закупівлі у складі своєї пропозиції надає гарантійний Лист щодо 
погодження з Істотними (основними) умовами договору та можливістю їх включення до 
договору про закупівлю у разі перемоги в торгах». В п. 6.3.7. зазначено «У разі незгоди 
учасника з істотними умовами договору, або відсутності гарантійного листа щодо 
погодження його з ними, пропозиція такого учасника відхиляється як така, що не 
відповідає вимогам тендерної документації». 

Відповідно до Додатку 2 «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ» Тендерної документації «Також 
необхідно надати засвідчену копію документу, що посвідчує якість товару (сертифікат 
відповідності тощо)». 

Детально ознайомившись з пропозицією ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ 
"СПЛАЙН" зазначаємо, що в її складі відсутня зазначена інформація. 

Зважаючи на вищезазначене вважаємо, що пропозиція ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА 
КОМПАНІЯ "СПЛАЙН" не відповідає вимогам оголошення, а  визначення переможцем ТОВ 
"ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СПЛАЙН"   необгрунтованим. 

Окремо варто зазначити, що в інформації наявної в Системі не можливо з’ясувати 
який саме автомобіль було придбано за бюджетні кошти.   

Предметом договору (пункт 4 статті 180 ГК України) є узгоджені сторонами умови про 
найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також 
вимоги до їх якості. Стаття 266 ГК України вміщує ширше поняття предмету договору 
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поставки, як визначені родовими ознаками продукція, вироби з найменуванням, зазначеним 
у стандартах, технічних умовах, документації до зразків (еталонів), прейскурантах чи 
товарознавчих довідниках. Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове 
співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, 
видами, марками, типами, розмірами визначаються специфікацією за згодою сторін, якщо 
інше не передбачено законом.  

Для уникнення розбіжностей рекомендуємо в тендерній документації передбачити 
вимогу надавати учасниками пропозицію з детально описаною продукцією, вказувати марку, 
модель, серію, відповідність ГОСТу, рік випуску, особливі характеристики (потужність, сорт, 
тонажність, місткість, колір).  

Згідно зі ст. 9 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, 

ПРОШУ: 

1. Перевірити зазначені вище закупівлі на предмет законності та вжити відповідних 
заходів щодо усунення  подібних випадків під час здійснення майбутніх закупівель. 

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

 
З повагою,   

Голова правління                                        Ю.В. Грига 


