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РІШЕННЯ
№ 8133-р/пк-пз від 10.08.2018
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі –
Колегія), ознайомившись зі скаргою фізичної особи-підприємця Повстяної Оксани
Василівни від 07.08.2018 № UA-2018-06-26-002055-a.a6 щодо порушення Замовником
порядку проведення Процедури закупівлі,
ВСТАНОВИЛА:
Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури
закупівлі, а також про невиконання рішення Колегії та просить, зокрема, прийняти Скаргу
до розгляду, зобов'язати Замовника усунути дискримінаційні умови та привести
оголошення про проведення відбору учасників у відповідність вимогам законодавства.
На момент прийняття цього рішення у Колегії відсутні підстави для залишення
Скарги без розгляду, плату за подання цієї Скарги внесено відповідно до статті 18 Закону
(до Скарги додана копія квитанції від 20.07.2018 № 33).

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18
Закону, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
ПОСТАНОВИЛА:
Скаргу фізичної особи-підприємця Повстяної Оксани Василівни від 07.08.2018
№ UA-2018-06-26-002055-a.a6 прийняти до розгляду.
Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.
Розгляд Скарги відбудеться 14.08.2018 о 10:00 за адресою: вул. Митрополита
В. Липківського, 45, кім. 111, м. Київ.
У разі перенесення розгляду Скарги суб'єкта оскарження та Замовника буде
додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги.
Особам, які братимуть участь у засіданні Колегії з розгляду Скарги, при собі
необхідно мати документи, що посвідчують особу, а також надають право
представляти інтереси суб'єкта оскарження та Замовника на зазначеному засіданні
Колегії.
Додатково повідомляємо, що запрошені на засідання Колегії особи повинні
з'явитись за п'ятнадцять хвилин до його початку з метою своєчасної реєстрації на
засіданні.

Голова Колегії

Н. СИДОРЕНКО

Члени Колегії

В. ПОЛЮХОВИЧ
М. ПРОЦИШЕН
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10.08.2018 №

20-29/03-4657-пз

Міністерство оборони України

Про надання інформації

Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України
з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі –
Колегія) здійснюється розгляд скарги фізичної особи-підприємця Повстяної Оксани
Василівни від 07.08.2018 № UA-2018-06-26-002055-a.a6
(надалі – Скарга) щодо
порушення Міністерством оборони України порядку проведення процедури закупівлі "ДК
021:2015: 15897300-5 — Продуктові набори", оголошення про проведення якої
оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2018-06-26-002055-a.
Враховуючи наведене, керуючись частиною десятою статті 18 Закону України
"Про публічні закупівлі", пропонується надати Колегії пояснення по суті Скарги, а також
додаткову інформацію, що стосується проведення Замовником Процедури закупівлі, яку
Замовник вважає за необхідне.
Зазначені інформацію та матеріали пропонується надати у відповідності до частини
десятої статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі", зокрема, шляхом направлення
їх
у
вигляді
файлу
в
"pdf"
форматі
на
наступну
електронну
адресу: shcherbyna@amcu.gov.ua до 18:00 13.07.2018 (із зазначенням номеру оголошення
про проведення Процедури закупівлі у темі листа). А також копії у вигляді файлу
текстового формату ("doc" тощо) з можливістю копіювання тексту.

Голова Колегії

Н. СИДОРЕНКО

