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НАЧАЛЬНИКУ ПІВДЕННОГО
ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ 
МУРАТОВУ Олегу Михайловичу
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83 

(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача)

ГО «Криворізький Центр Розслідувань»
Код ЄДРПОУ 41213905 

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014 м. Кривий Ріг, вул.
Ракітіна, буд. 7 кв.8; ktl727272@gmail.com

+380987764189
сайт проекту: https://dozorro.org/community

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,

Замовником НОВОСАВИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ (код

ЄДРПОУ: 03189110 , адреса: Україна, Великомихайлівський р-н , 67143, Одеська область, село

Новосавицьке), було проведено закупівлю ID UA-2018-12-07-002279-c на природний газ (ДК

021:2015: 09120000-6 — Газове паливо).

За результатами аукціону пропозицій, Замовник уклав договір з учасником ТОВ

"УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП", № 19-346 від 22 січня 2019 р.

23 січня 2019 р., сторони укладають додаткову угоду № 1, в якої зазначають можливість

зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару

на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

28 січня 2019 р., сторони укладають додаткову угоду № 1, про збільшення ціни на газ з

9 559,98 грн. (з ПДВ) до 10 515,00 грн. (з ПДВ).

30 січня 2019 р., сторони укладають додаткову угоду №2, про збільшення ціни на газ до

11 565,00 грн. (з ПДВ).

На наш запит, щодо підстав зміни ціни, Замовником надано відповідь та копії документів,

на підставі яких було укладено угоди (додаються).

Так Замовником надано копію звернення ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП", щодо

підвищення ціни (додаткова угода №1 від 28.01.2019 р.) та листа Харківської
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торгово-промислової палати, № 48/19 від 18 січня 2019 р., в якому йдеться про те, що ціна на газ

НАК «Нафтагазу» з 01 січня 2019 р. становить 10 822,80 грн. за 1000 м.куб.

Надано копію звернення ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП", щодо підвищення ціни

(додаткова угода №2 від 30.01.2019 р.) та листа Житомирської торгово-промислової палати, №

В-105 від 23 січня 2019 р., в якому йдеться про те, що станом на 01 січня 2019 р.  середньо

ринкова ціна на газ становить 11 900,00 грн. за 1000 м.куб.

Відповідно до частини 4 статті 36 Закону, умови договору про закупівлю не повинні

відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за

одиницю товару), виключенням, в тому числі, є зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на

10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, при цьому, внесення змін до

договору про закупівлю щодо підвищення ціни одиниці товару до 10 відсотків повинно бути

обґрунтованим і документально підтвердженим, підтвердний документ має містити інформацію

саме про коливання ціни за одиницю товару на ринку на момент укладання додаткової угоди до

договору. 

На нашу думку, довідки надані Замовнику постачальником ТОВ

"УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП", не надають інформації щодо коливання цін на ринку за період з 22

січня 2019 р. по 28 січня 2019 р., з 28 січня 2019 р. по 30 січня 2019 р., тобто підвищення цін не

обґрунтоване, Замовником порушено вимоги частини 4 статті 36 Закону.

Окрім того,зазначаємо, договір про закупівлю є нікчемним у разі,його укладення з

порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону. 

Виходячи з вищевикладеного,

ПРОШУ:

1.     Надати правову оцінку діям Замовника.

2.   Провести перевірку даної закупівлі на предмет законності, відповідно до статті 7-1

Закону України «Про публічні закупівлі».

3.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки. 

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно

з законодавством України.
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З повагою, 
Коріненко Тетяна Леонідівна                                                14  лютого 2019 р.
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