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від 24.06.2016

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БК Арена"
а/с 8, м. Дніпро, 49000
Департамент благоустрою та інфраструктури
Дніпропетровської міської ради
вул. Виконкомівська, 6, м. Дніпро, 49000
Уповноважений орган з питань
державних закупівель
Державна казначейська служба України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель
(надалі – Колегія), ознайомившись зі скаргою товариства з обмеженою відповідальністю
"БК Арена" (надалі – Скаржник) від 22.06.2016 № 22/06-4 (зареєстрованою в Комітеті
23.06.2016 за № 8-20/2195-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення Департаментом
благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (надалі – Замовник)
порядку проведення процедури закупівлі – "ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Послуги з поточного
ремонту мереж зовнішнього освітлення" [оголошення № 109992, оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу, бюлетень від 28.04.2016 № 82 (28.04.2016)] (надалі –
Процедура закупівлі),
ВСТАНОВИЛА:
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
України "Про здійснення державних закупівель" (квитанція від 21.06.2016 № 31).

2
Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури
закупівлі та просить, зокрема, відмінити Процедуру закупівлі.
Для з'ясування обставин, викладених у Скарзі, та прийняття рішення необхідно
отримати додаткову інформацію, документи та матеріали, що стосуються проведення
Замовником зазначеної процедури закупівлі.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону
України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія
Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у
сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Прийняти скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "БК Арена"
від 22.06.2016 № 22/06-4 до розгляду.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Розгляд Скарги відбудеться 26.07.2016 об одинадцятій годині 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.

Голова Колегії

А. ВОВК

