Вих. №11/05-02 від 11.05.2020 р.
До уваги компетентних та
правоохоронних органів,громадськості,
представників ЗМІ

Повідомлення
про можливе правопорушення при витрачання бюджетних коштів під час державних
закупівель в Державній прикордонній службі України
Незважаючи на серйозні навантаження, що несе державний бюджет України під час
пандемії Коронавірусу та агресії Росії, не припиняються зловживанням посадовців, які
призводять до значного перевищення державних витрат під час тендерних закупівель.
Нещодавно наша компанія зіштовхнулась з фактами можливого розкрадання державних
коштів або злочинної халатності у відносинах з Державною прикордонною службою України
під час закупівель медичного обладнання. Можливі втрати для бюджету України складають
десятки мільйонів гривень.
Ситуація наступна.
08.04.2020 року, постановою Кабінету Міністрів України № 269 внесено зміни до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 “Деякі питання закупівлі
товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України” та доповнено до переліку товарів
які можуть закуповуватися за процедурою закупівлі звіт про укладений договір - Томографи
комп’ютернi.
Дане нововведення призвело до численних зловживань, а саме необ’єктивному вибору
продукції, що відбирається для постачання тим чи іншим замовником.
Незважаючи на перелік доступних пропозицій на ринку, обладнання, що має усі необхідні
дозволи та ліцензії, замовник має можливість вибрати виключно певне обладнання, “що йому
до смаку”, отримати декілька пропозицій від приватних компаній на це обладнання, вибрати з
найменшою ціною серед отриманих пропозицій, та заключити договір, навіть якщо ціна
об’єктивно не є конкурентоздатною серед аналогічного обладнання.
Якось перешкодити даній схемі неможливо, заздалегідь знати про потребу замовника в
тому чи іншому обладнанні не є можливим, інформація стає відомою лише на етапі
публікації договору в системі Prozorro у формі звіту про проведену закупівлю. Даний звіт
неможливо оскаржити в будь-якому органі, замовнику офіційно не можна задати питання,
скарга до антимонопольного комітету не приймається. Єдиним можливим рішенням є –
повідомити замовника про наявні інші пропозиції на ринку, і, якщо замовник дійсно
зацікавлений в економії, він приймає міри аж до розірвання контракту, що не є ефективним та
економічно не вигідним. З проявом подібної схеми наша компанія нещодавно зіштовхнулась
в повній мірі.
Так, Замовник ОКОіЗ (в/ч 1498 Держприкордонслужби України) 04.05.2020 опублікував
звіт про закупівлю двох томографів китайської фірми Sinovision – Insitum 64 S
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-04-000914-c).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ щодо тендерної документації - Додаток 3 до тендерної
документації на закупівлю –ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –33110000-4 –
Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини
(Комп’ютерний томограф);НК 024:2019: 37618 – Система рентгенівської комп’ютерної
томографії всього тіла (NK 024:2019 37618 Full-body CT system) (Сканер для комп’ютерної
томографії) (CT scanner).
Особливо Прошу Вас звернути увагу на п.2.1 СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ
ЗАКУПІВЛІ, а саме:
п.2.1 Діаметр тунелю гентрі (апертура гентрі)
Вимога замовника
Не менше 72 см
ANKE Anatom 64
Не менше 70 см
Наша компанія на наступний день зв’язалася з контактними представниками замовника за
вказаними на сайті замовника, і зокрема запропонувала поставити кращі за технічними
характеристиками томографи – виробництва Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd. (підприємство
створено в 1986 році за участю американської компанії «Analogic Corporation» (50%) і
Академії Наук Китаю (50%)), модель Anatom 64, за ціною в 25 млн. грн.. за 2 шт., тобто
економія бюджету склала б 10 140 000 грн. (десять мільйонів сто сорок тисяч гривень) від
ціни нинішнього переможця тендеру. Текст звернення був наступний:
UA
Просимо Вас надати можливість нашій пропозиції на участь в державній закупівлі системи
рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла. Відповідно до опублікованих медикотехнічних вимог наша пропозиція має єдине несуттєве розходження в п1. «апертура гентрі».
ANKE Anatom 64 – сучасний комп’ютерний томограф. Апертура гентрі якого становить 70
см, що в свою чергу є світовим стандартом та повної мірою забезпечить обстеження
пацієнтам різних конституційних особливостей. Різниця згідно вимоги (72см) складає 2 см,
що безпосередньо ототожнюється та жодним чином не впливає на якість, швидкість та будьякі інші характеристики діагностичного процесу.
Окрім повній відповідності іншим критеріям, ANKE Anatom 64 має ряд більш
технологічних переваг:
1. Потужніший генератор 80 кВт. Чим вища потужність, тим менший час експозиції, отже і
нижча доза опромінення, а в деяких випадках ще й краща якість отриманого зображення.
2. Збільшений діапазон значення струму на трубці 10-670 мА дає змогу більш точному
налаштуванню протоколів дослідження.
3. Посилена теплоємність аноду до 8 MHU (вимога 5 MHU). Більша теплоємність дозволяє
досягати більш коротких тимчасових інтервалів між експозиціями.
4. Діапазон столу, що сканується 180см (вимога 160) повною мірою забезпечить обстеження
3 та більше зон одночасно навіть конституційно особливому фенотипу пацієнтів.
5. Максимальна тривалість скану 120 сек., що є лідируючим в класі та дає можливість
виконання більш тривалих одномоментних обстежень (особливо важливо при коронаграфії).
6. Максимальна просторова розподільча здатність складає 21 пар ліній /см (тех. вимога 16 пар
ліній/см). Вищевказані характеристики дали можливість досягти низькоконтрастної
розподільчої здатності при контрастній різниці 3 одиниці Хаунсфілда на рівні 2 мм (тех.
вимога не більше 5мм), що на 250% краще за вимогу та є суттєвою клініко-діагностичною
перевагою.

7. Розширений перелік клінічних додатків : Побудування реформації зображення (MPR),
Багатоплощинна реконструкція кривих (CPR), Дисплей затінення кривих (SSD), Об’ємна
візуалізація (VR), Програми проекцій максимальної та мінімальної інтенсивності (MIP /
MinIP), Віртуальна ендоскопія (VE), Кт-Ангіографія (CTA) та інші.
Підсумовуючи, просимо Вас об’єктивно оцінити вищеперераховані переваги системи
рентгенівської комп'ютерної томографії ANKE Anatom 64, не дискримінувати нашу
конкурентоспроможну пропозицію, а також ввести наступні коригування до технічних вимог
п 2.1 «апертури гентрі, не менше» до значення 70см.
Пропозиції були відправлені на пошту, що розміщена на сайті Prozorro okoiz1498@ukr.net .
Отримання пошти та пропозицій були в усному режимі підтверджені представниками
замовника, а саме - паном Гончар О.В..
Також альтернативно були відправлені пропозиції на поставку стаціонарних рентгенів.
Нажаль всі наші пропозиції були проігноровано. Замовник, вочевидь, не збирається не
передивлятись контракт на поставку томографів, незважаючи на можливу шалену економію
близько 30%, не приймати до уваги пропозиції по рентген-обладнанню, через незначні та
визначальні технічні відмінності між “бажаними” та тими що пропонуються.
Таким чином замовник (Державна прикордонна служба України) не зацікавлений в
суттєвій економії та більш того поставці кращого обладнання ніж те, під яким він вже
підписався.
У часи, коли, в країні триває суворий карантин, ідуть бойові дії, викликає подив щодо дій
Замовника, та не бажання отримати більш якісну продукцію за бюджетні кошти (зібрані як
податки з підприємств та громадян України), які держава надає Замовнику на закупівлю
якісного та довговічного обладнання.
Вважаємо таку поведінку державного замовника, що переймається за свою честь та гідність
в цілому, безвідповідальною та такою, що можна класифікувати, як мародерство та
марнотратство народних грошей.
Просимо відповідні органи вжити відповідних заходів, а представникам ЗМІ надати цій
справі відповідного висвітлення.
З повагою,

Директор

Назаровець М.В.

