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ОКНП «Чернівецький обласний медичний  
діагностичний центр» 
_______________________________ 
58022, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5А 

 
Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг 

публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями у Західному регіоні України. 

За інформацією веб-порталу prozorro.gov.ua ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний 
центр» (далі Замовник) оприлюднило звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи: 

Таблиця 1 

№ 
п/п Ідентифікатор закупівлі 

Предмет закупівлі Тип процедури 
Сума 

укладеного 
договору 

1 
UA-2020-08-28-002022-b 

 

ДК 021:2015 45300000-0- Будівельно-монтажні 
роботи ( капітальний ремонт ліфта із заміною) 
 
 

Звіт про договір про 
закупівлю 1 444 719,20 

2 
UA-2020-07-17-002690-b 

 

Послуги з розробки пакетів програмного 
забезпечення (Комп`ютерне програмування 
автоматизованих медичних форм для 
внесення результатів досліджень, аналізів та 
консультативних висновків). 
 

Звіт про договір про 
закупівлю 196 000,00 

 
Відповідно до ч. 10 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) забороняється придбання 

товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та 
укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без 
проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. 

Згідно п. 28 ч.1 ст. 1 Закону спрощена закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість 
яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини 
першої статті 3 цього Закон. 

Вартість укладених договорів наведених у таблиці 1 перевищує встановлені у Законі пороги для 
проведення спрощеної закупівлі.  

 
З огляду на викладене вище, 

ПРОШУ: 
 

1. Перевірити наведену вище інформацію та у випадку її підтвердження усунути порушення. 
2.     Вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у майбутньому; 
3.  З метою підвищення ефективності функціонування системи ProZorro, підвищення рівня конкуренції, 

ефективності функціонування та якості подання учасниками пропозиції, рекомендуємо в подальшому при 
проведенні закупівель дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, визначених в статті 5 Законі 
України «Про публічні закупівлі», а саме: 

- добросовісна конкуренція серед учасників; 
- максимальна економія, ефективність та пропорційність; 
- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
- недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 
- об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
- запобігання корупційним діям і зловживанням. 

 



Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 
вул. Костюшка, 18 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та/або на електронну пошту 
на адресу: centergmd@gmail.com. 

 
 

З повагою 
Голова Правління         М. Сімка 

 
Олег Блінов  
097 405 69 51   


