Оскарження процедури закупівлі
1. Допорогові закупівлі
Якщо протягом періоду уточнень чи кваліфікації Ви виявили порушення Замовника, то Ви можете
звернутись до Замовника з вимогою усунути виявлене порушення. Для цього на сторінці закупівлі
натисніть кнопку “Оскарження” (Рис.1) та заповніть форму (Рис.2).
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Перш за все оберіть чи ця Вимога стосується всієї закупівлі чи конкретного лота (Рис.3)
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Після цього введіть назву Вимоги, зміст та за наявності приєднайте документи ,які підтверджують Вашу
позицію та натисніть кнопку “Відправити”.
В разі подачі Вимоги протягом періоду уточнень, то Ваше ім’я відображатись не буде (Рис.4). За
бажаннями Ви можете відмінити подачу Вимоги, натиснувши кнопку “Відмінити”.
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Якщо Замовник не надасть відповідь на Вимогу протягом 3 днів, то Вимога автоматично набуває статусу
"Звернення" і направляється на розгляд Комісією з розгляду звернень.
Якщо ж Замовник все-таки надасть відповідь на Вимогу, то він повинен надати Вимозі один із трьох
статусів:
•
•
•

Задоволено
Не задоволено
Відхилено

Після розміщення відповіді Замовником Вимога набуває статусу “розглянуто Замовником”, а Ви
протягом 2 днів повинні оцінити відповідь “Задовільно”/“Перетворити в Звернення”. Якщо Ви не
оцінили відповідь протягом 3 днів або оцінили її “Задовільно”, то Вимога набуває статусу “Вирішено”.
Якщо Ви надали Вимозі статус “Перетворити в Звернення” - Вимога набуває статусу “Звернення” і
автоматично передається на розгляд Комісії з розгляду звернень.
Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Рішення
Комісії розміщуються в Системі протягом 5 робочих днів із моменту їхнього прийняття. Після
розміщення рішення Комісії в Системі Вимога переходить у статус “Розглянуто Комісією”.
Відмітимо, що рішення Комісії носить рекомендаційний характер.
2. Інші процедури
Для того щоб оскаржити рішення по інших процедурах Вам необхідно натиснути кнопку
“Оскарження” (Рис.5) на сторінці закупівлі та заповнити відповідну форму (Рис.6). Після цього Ваша
скарга отримує статус “В процесі розгляду” (Рис.7) і Ви можете її відкликати.
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Після цього Орган оскарження (Антимонопольний комітет України) приймає рішення про прийняття
скарги до розгляду або залишення скарги без розгляду. В разі прийняття скарги до розгляду процедура
призупиняється.

