ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,
тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767
Ім'я (найменування) суб'єкта
приватне підприємство "ЯЛИК" (надалі –
оскарження:
Скаржник, ПП "ЯЛИК")
Місце проживання (місцезнаходження) б-р. Олександрійський, буд. 106, кімната 312,
суб'єкта оскарження:
м. Біла Церква, Київська обл., 09100
Номер скарги, присвоєний в
електронній системі закупівель
UA-2019-06-24-001590-a.c4
під час її подання:
Дата та час подання скарги
суб'єктом оскарження в
05.08.2019; 22:23
електронній системі закупівель:
Департамент регіонального розвитку Київської
Найменування замовника:
обласної державної адміністрації (надалі –
Замовник)
Номер оголошення про проведення
UA-2019-06-24-001590-a
процедури закупівлі, що оприлюднене "ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи
на веб-порталі Уповноваженого
та поточний ремонт" (надалі – Процедура
органу та назва предмету закупівлі:
закупівлі)

РІШЕННЯ
№ 11752-р/пк-пз від 23.08.2019
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
(надалі – Колегія), ознайомившись зі скаргою приватного підприємства "ЯЛИК"
від 05.08.2019 № UA-2019-06-24-001590-a.c4 щодо порушення Замовником порядку
проведення Процедури закупівлі,
ВСТАНОВИЛА:
Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури
закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про визначення
переможця Процедури закупівлі.
Рішенням Колегії від 08.08.2019 № 10835-р/пк-пз Скарга була прийнята до
розгляду.
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Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу,
Замовником протоколом від 13.08.2019 № 281 прийняте рішення про відміну Процедури
закупівлі.
Згідно з інформацією про відміну Процедури закупівлі, розміщеною на веб-порталі
Уповноваженого органу, дата скасування – 13.08.2019.
Згідно з частиною п'ятою статті 18 Закону орган оскарження приймає рішення про
припинення розгляду скарги, зокрема, в разі, якщо замовником прийнято рішення про
відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, відміну переговорної процедури,
крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень.
ПП "ЯЛИК" у Скарзі не оскаржує вказане рішення Замовника.
Виходячи із викладеного вище, у Колегії наявні підстави для припинення розгляду
Скарги.
Враховуючи наведене, керуючись статтями 8 та 18 Закону України "Про публічні
закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
ПОСТАНОВИЛА:
Припинити розгляд скарги приватного підприємства "ЯЛИК" від 05.08.2019 № UA2019-06-24-001590-a.c4.
Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.
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