«Свята Катерина»
В Одесі майже три роки приватна клініка Святої Катерини тісно співпрацює з
профільним міським департаментом, виграючи практично усі тендери по напрямах,
що цікавлять її[i].1 Мова йде про замовлення на десятки мільйонів гривень.
У 2017-2018 роках муніципальний департамент охорони здоров'я провів в
системі Prozorro 16 відкритих торгів з метою придбати ендоваскулярні послуги для
населення. У шести випадках єдиним учасником була кампанія «Свята
Катерина-Одеса», в семи - її дочірня фірма «Кардика Асистанс». За підсумками
конкурсів чиновники уклали сім договорів: три - з клінікою «Свята
Катерина-Одеса» і чотири - з «Кардика Асистанс»[ii].
Згідно Закону України «Про публічні закупівлі»[iii], якщо в процедурі
відкритих торгів взяли участь менше двох учасників, то такі торги відміняються.
Якщо торги таким чином скасовані двічі, то на третій раз замовник може укласти
договір безпосередньо з будь-яким учасником без проведення тендеру. Так
департамент охорони здоров'я і поступав у більшості випадків. А якщо з'являвся
якийсь конкурент, то його усували, причому досить грубо. Так, в двох конкурсах взяли
участь два учасники - ТОВ «Свята Катерина-Одеса» і ТОВ «Медикап». У обох випадках
найдешевша пропозиція була у ТОВ «Медикап», але його замовник відхилив з
формальних причин, і переможцем визнали ТОВ «Свята Катерина-Одеса».
Наприкінці січня 2019 року департамент організував конкурс на придбання послуг
невідкладної діагностичної і лікувальної допомоги при гострому коронарному синдромі.
Очікувана вартість складала 7 мільйонів 614 тисячі 300 гривен. Цього разу було подано
пропозиції від двох учасників - ТОВ «Свята Катерина-Одеса» і ТОВ «Будинок медицини».
Краща пропозиція була саме у «Будинку», що змусило Департамент міськздоров'я
відмінити тендер до аукціону унаслідок "зменшення потреби в об'ємі закупівлі послуг".
Замість цієї закупівлі на 7 614 300 гривень департамент вирішив здійснити дві - на 3
мільйони 886 тисяч гривень і на 3 мільйони 726 тисяч гривень. Це менше, ніж 133 тисячі
євро, що дозволяє провести тендери за спрощеною процедурою. У першому конкурсі
перемогу отримала ТОВ "Свята Катерина-Одеса", а в другому - ТОВ «Будинок
медицини». Незважаючи на повну ідентичність документів і однаковий склад
учасників, другий тендер відмінили із-за "порушень законодавства, які неможливо
усунути".
Про те, що муніципалітет дружить» зі Святою Катериною, говорить і той
факт, що саме цій компанії, точніше її дочірній фірмі «Кардика Асистанс», без
жодного конкурсу передали нову будівлю лікарні швидкої допомоги на території
ГКБ №10[iv].
В Одеському департаменті охорони здоров'я ситуацію не коментують.

Цей проект фінансується
Європейським Союзом

Цей проект реалізовується
Фондом Інновацій та Розвитку

Погляди, висвітлені в цьому документі, можуть не співпадати з поглядами Європейського Союзу.

[i]Просто

монополия или еще и коррупция? В Одессе тендеры на оказание
медицинских услуг выигрывает одна и та же частная клиника. - Режим
доступу:
https://dumskaya.net/news/monopoliya-v-deystvii-vse-tendery-na-okazanie-me-10
0820/
https://prozorro.gov.ua/tender/search/?edrpou=02013082
[ii]Режим доступу:
[iii]Закон України «Про публічні закупівлі». - Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
[iv]Несостоявшуюся больницу скорой помощи на Малиновского передали в
аренду частному медцентру. - Режим доступу:
https://dumskaya.net/news/nesostoyavshuyusya-bolnitcu-skoroy-pomoshchi-na-07
5255/
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