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Звернення  

У відповідності до статті 3 Закону закупівлі здійснюються за такими принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; 

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям 

і зловживанням. 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником  КУ Пологівська ЦРЛ (код ЄДРПОУ: 01992972), було оголошено закупівлю 

(UA-2018-08-29-000055-b) «Кисневий концентратор», ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура 

для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії очікуваною вартістю 210 

000,00 грн. за процедурою «відкриті торги», на яких переможцем було визнано ФОП 

Макрецька Ірина Олександрівна (код 3205709508), але:  

В процесі проведення аналізу публічних закупівель Замовника КУ Пологівська ЦРЛ (код 

ЄДРПОУ: 01992972) громадською організацією «Медіавізія» було виявлено наступні 

порушення законодавства України у сфері публічних закупівель: 

1. Необґрунтоване визначення переможця 

Згідно з п. 1 Розділу 3 ТД, Учасник повинен інформацією щодо відповідності 

учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно пункту 5 розділу 3 тендерної 

документації).  

Учасник - переможець торгів у строк, що не перевищує 5 (п’яти) днів з дати 

оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти 

Договір, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, 

визначених пунктами 2, 5 і 6 частини першої статті 17 Закону, а саме:  

- Довідку в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є 

переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення;  

- Довідку (оригінал або нотаріально завірену копію), видану відповідним органом 

МВС України, про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, 

учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому 



законом порядку або оригінал чи завірена копія довідки або витягу з реєстру Міністерства 

внутрішніх справ про те, що відповідна особа засудженою (за кримінальними справами) не 

значиться та в розшуку не перебуває. Довідка має бути видана не раніше ніж за два місяці до 

дати подання учасником тендерної пропозиції;  

- Довідку (оригінал або нотаріально завірену копію), видану відповідним органом 

МВС України, про те, що службову (посадову) особу учасника, яка підписала документи 

пропозиції, та уповноважену представляти його інтереси під час проведення процедури 

закупівлі, не було засуджено за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не 

знято або не погашено в установленому законом порядку або оригінал чи завірена копія 

довідки або витягу з реєстру Міністерства внутрішніх справ про те, що відповідна особа 

засудженою (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває. Довідка 

має бути видана не раніше ніж за два місяці до дати подання учасником тендерної 

пропозиції;  

- Оригінал або нотаріально завірену копію довідки, з податкової інспекції про 

відсутність у Переможця заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) 

(для іноземних осіб – довідка уповноваженого органу щодо сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів) та її офіційний переклад українською мовою). Довідка має бути 

чинною на дату подання учасником тендерної пропозиції;  

Вищеперераховані документи, що надаються учасником-переможцем, повинні бути 

подані через електронну систему закупівель. 

У складі тендерної пропозиції ФОП Макрецька Ірина Олександрівна не надано 

інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Також 

відсутні  документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 5 і 6 

частини першої статті 17 Закону, які повинні бути подані через електронну систему 

закупівель Переможцем. 

Відповідно до статті 30 Закону України “Про публічні закупівлі” Замовник був 

зобов’язаний відхилити пропозицію такого Учасника. Дії Замовника щодо акцептування 

учасника, тендерна пропозиція якого не відповідає умовам тендерної документації та 

укладення з таким учасником договору, всупереч тому, що він не надав документи, що 

підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, прямо 

суперечать одному з основних принципів здійснення публічних закупівель – об’єктивної та 

неупередженої оцінки пропозицій, а також дискредитує систему електронних закупівель в 

цілому. 

2. Дискримінаційні вимоги ТД 

Згідно з Додатком 3 до ТД Учасник повинен підтвердити право представляти 

запропонований ним товар на території України та можливість поставки запропонованого 

ним товару у необхідній кількості та в терміни, визначені документацією та пропозицією 

учасника, шляхом надання оригіналу гарантійного листа від виробника або від офіційного 

представника виробника на території України. 

Оригінал гарантійного листа повинен включати в себе: назву учасника, номер 

оголошення, що оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу з питань державних 



закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 

процедури закупівлі. 

Але встановлення Замовником у Документації вимоги щодо необхідності надання 

учасником Процедури закупівлі гарантійного листа саме від виробника продукції стосовно 

поставки ним учаснику Процедури закупівлі необхідної кількості товару відповідно до вимог 

Документації обмежує коло учасників Процедури закупівлі лише тими суб'єктами 

господарювання, які можуть отримати такий лист від виробника продукції, що є предметом 

закупівлі, та є дискримінацією по відношенню до учасників Процедури закупівлі, які можуть 

запропонувати таку продукцію на умовах та у відповідності до вимог Документації, 

встановлених Замовником, але з незалежних від них обставин не мають змоги отримати 

вищевказаний гарантійний лист від виробника до моменту визнання таких учасників 

переможцем Процедури закупівлі. При цьому, Документація та така вимога є 

дискримінаційною. 

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».  

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» 

та ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -   

 

ПРОШУ: 

 

1. Перевірити дії посадових КУ Пологівська ЦРЛ з приводу вищезазначених закупівель 

на законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

2. Зобов’язати посадових осіб КУ Пологівська ЦРЛ здійснювати закупівлі товарів, робіт 

і послуг у відповідності до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. 

3. Притягти посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства, до 

відповідальності. 

4. Відповідно до законодавства вжити заходів для усунення порушень. 

 

Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку, 

передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу: 

zp@nashigroshi.org. 

 

 

Керівник ГО "Медіавізія" 

Сидоров Ю. І.          18.01.2019 


