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Вих. № 86 від
03 березня 2018 року

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

Про додаткову інформацію до скарги щодо порушення
законодавства у сфері публічних закупівель,
вих. № 03-01-2018 від 01.03.2018 року

ГО «ВО «Українське товариство оцінювачів» просить взяти до уваги наступну
інформацію, пов’язану зі скаргою щодо порушення законодавства у сфері публічних
закупівель, вих. № 03-01-2018 від 01.03.2018 року, суб’єкт оскарження: ТОВ «Іннеті
інновації» (м. Львів), а саме:
1.
ТОВ «Іннеті інновації» (м. Львів) в якості додатку до скарги використало
Звернення Українського товариства оцінювачів до Фонду державного майна України
з низкою зауважень та пропозицій до проектів наказів «Про затвердження Порядку
ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування» та «Про
затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків», яке було розміщене на
офіційному сайті Українського товариства оцінювачів.
2.
Рада Українського товариства оцінювачів не надавала згоди на
використання ТОВ «Іннеті інновації» зазначеного Звернення (листа) в якості додатку
до скарги, та не приймала рішень про подання скарги до Антимонопольного комітету
щодо Процедури закупівлі, оголошеної Фондом державного майна України
20.02.2018 «Послуги з проектування, розробки, впровадження та супроводження
інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина база даних звітів про оцінку»,
оскільки вважає і публічно на цьому неодноразово наголошувала, що діюча система
ведення Єдиної бази є технічно і змістовно недосконалою, завдає шкоди як
професійній оціночній спільноті, так і суспільству в цілому, та потребує заміни.
Тобто, створення перешкод для створення досконалої Єдиної бази фактично означає
підтримку існуючого недосконалого інформаційного продукту, що є неприйнятним.
3.
Звернення Українського товариства оцінювачів було направлене листом
№79 від 22 лютого 2018 року до Фонду державного майна України з метою
доопрацювання зазначених вище проектів наказів, як це і було передбачено у
зверненні Фонду до громадськості під час їх оприлюднення.
З врахуванням вищезазначеного, ГО «ВО «Українське товариство оцінювачів»
просить взяти до уваги нашу позицію, викладену у цьому листі, при розгляді скарги
ТОВ «Іннеті інновації» щодо процедури закупівель «Послуги з проектування,
розробки, впровадження та супроводження інформаційно-телекомунікаційної
системи «Єдина база даних звітів про оцінку».
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