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Найменування замовника:

Відділ капітального будівництва
Сєвєродонецької міської ради (надалі –
Замовник)

Номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, що оприлюднене
на веб-порталі Уповноваженого
органу та назва предмету закупівлі:

UA-2019-09-12-000663-c
"ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт
і реставрація" (надалі – Процедура закупівлі)
РІШЕННЯ

№ 14711-р/пк-пз від 15.10.2019
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі –
Колегія), ознайомившись зі скаргою товариства з обмеженою відповідальністю
"БК БУДСИСТЕМА" від 26.09.2019 UA-2019-09-12-000663-c.a1 (надалі – Скарга) 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.
Рішенням Колегії від 30.09.2019 № 13869-р/пк-пз Скарга була прийнята до
розгляду.
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Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого Замовником
було завантажено протокол засідання тендерного комітету від 30.09.2019 №52, відповідно
до якого було прийнято рішення відмінити Процедуру закупівлі, дата скасування –
30.09.2019.
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.
ТОВ "БК БУДСИСТЕМА" у Скарзі не оскаржує рішення Замовника про відміну
Процедури закупівлі.
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 товариства з обмеженою відповідальністю
БУДСИСТЕМА" від 26.09.2019 UA-2019-09-12-000663-c.a1.
Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.
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