«Змова на закупівлях»
Згідно із Законом «Про публічні закупівлі»
[i] усі торги мають проводитись
прозоро та у конкурентному середовищі. Державні організації-замовники
оприлюднюють тендерні оголошення (а учасники аукціону беруть участь в
торгах) за допомогою модулю електронного аукціону, доступ до якого вони
отримують, зареєструвавшись на авторизованих електронних майданчиках.
Модуль аукціону відповідає за те, щоб інформація потрапляла до центральної
бази даних та оприлюднювалася на порталі та всіх інших майданчиках
одночасно.
Реформа ProZorro - візитівка України в світі як приклад справжньої реформи,
проведеної знизу вгору спільними зусиллями бізнесу, влади та
громадянського суспільства.
Наявність ефективного конкурентного середовища є однією з головних умов
сталого розвитку економіки держави. Конкуренцію на ринках забезпечує
змагання між суб'єктами господарювання, які завойовують свого клієнта.
При цьому в споживачів має бути можливість вибору між кількома
суб'єктами господарювання, жоден із яких не може визначати оборот товару
або послуги на ринку. Змова автоматично унеможливлює змагання, тобто
знищує конкуренцію.
Нерідко участь у закупівлях беруть компанії, які добре знайомі між собою.
Це - незаконно. Така змова може призвести не тільки до завищення ціни, а й
до зниження якості робіт або послуг. Чому? Тому що недобросовісний
учасник, який вже на етапі торгів обманює замовника, ймовірно, може
обманювати й щодо якості використаних матеріалів.
Влітку 2017 року виконавчий комітет Української міської ради оголосив
торги на реконструкцію колектору з очікуваною вартістю 24 млн грн. Участь
двох учасників, що вказали однакові контактні телефони, спільний
виконавець робіт та головного інженера, привернула увагу громадськості.[ii]
Нерідко факти змови можна спостерігати і на підставі подання майже схожих
документів замовників із характерними дефектами друку (однакові
орфографічні чи синтаксичні помилки в тексті документації, однакове ім’я
комп’ютера-автора документа тощо).
[iii]
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У випадку з антиконкурентними узгодженими діями (змовою) основним
органом захисту є територіальні відділення Антимонопольного комітету
України (АМКУ). Фактично будь-яка особа може поінформувати АМКУ про
змову, навівши відповідні факти, а вже Антимонопольний комітет може з
власної ініціативи розпочати розгляд справи. Підставою до початку розгляду
справи також є заяви від замовників чи ж постачальників, чиї права на чесну
конкуренцію були порушені. Подання відповідної заяви безкоштовне –
коментує гендиректор ДП "ПРОЗОРРО" Василь Задворний.
[iv]
Крім того, після актуалізації цієї проблеми, 16 жовтня Президент підписав
закон №1076, який удосконалює систему публічних закупівель. Нова
редакція містить ряд нововведень. Це - підвищення ефективності закупівель,
введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері
закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з
міжнародними стандартами.
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