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вих. №1434 від «25» листопада 2019 р.  КУ БОГОДУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 

БУДИНОК-ІНТЕРНАТ 

Богодухів, 62103, Харківська обл., вул. 

КОСМІЧНА, 3 

+380575832316 , kudbi@ukr.net 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за 

проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою 

виявлення можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, 

відкритості, прозорості та збільшення конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ Вашою 

установою, Богодухівський дитячий будинок-інтернат (надалі – Замовник), оголошено 

процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі «42910000-8 - Апарати для 

дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Обладнання комплексної системи 

водопідготовки ФМ-ОЗ-ФП-УВ-5.0 продуктивністю до 3 м3/г (або еквівалент), 

обладнання комплексної системи водопідготовки ФМ-ОЗ-ФП-УВ-10 продуктивністю до 

5 м3/г (або еквівалент))" очікуваною вартістю 600 000,00 грн, ID номер закупівлі UA-

2019-11-11-003280-b.  

Аналіз даної процедури закупівлі встановив наступні порушення: 

1) Умовами тендерної документації, а саме у проекті договору не прописано 

порядок внесення змін до його умов. Тендерна документація має містити проект 

договору про закупівлю, де обов’язково зазначений порядок змін його умов (п. 7 ч. 2 ст. 

22 Закону № 922).  

2) Умовами тендерної документації, а саме п. 5.4.6 розділу 3,  передбачено вимогу 

надання довідки в довільній формі про те, що юридична особа, яка є учасником має 

антикорупційну програму чи уповноваженого з  реалізації антикорупційної програми. 

Дана вимога є протиправною. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні 

закупівлі» та статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» замовник має право 

вимагати цю інформацію лише у разі, якщо вартість закупівлі товару (товарів), 

послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень. За вище 

вказаною процедурою закупівлі очікувана вартість становить 600 тис грн.  

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,   

 

ПРОСИМО: 

https://prozorro.gov.ua/
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1. Врахувати надану інформацію про виявлені порушення у публічній закупівлі за ID 

номером ID: UA-2019-11-11-003280-b та внести відповідні зміни до тендерної 

документації.  

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

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту  info@iaa.org.ua в 

електронному вигляді в установлені законодавством терміни. 

 

З повагою, 

Виконавчий директор 

ГО «Інститут аналітики та адвокації» 

 

 

 

 

Ю. І. Ромашко 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виконавець: Колганова Поліна (095) 417 56 43 
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