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СХIДНЕ MIiK О Б П А СНЕ ТЕ РИТОРIАЛЪНЕ ВI/ЧЦЛЕНIIЯ
Антимоно п олъноf о ком tT,Ery укрАIни

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ад4IнIстрАтивноi колЕпi

СХIДНОГО МIЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРIАЛЪНОГО ВIДДIЛЕННЯ

вiд 12.1I.2020 J\Ъ 70ll54-рп/к XapKiB Справа }Гs 7 /0-! -1 l]-?0

Про початок розгляду справI,r

Ддмiнiстративна колегiя Схiдного мiжобласного територiального вiддiлення

днтимоно11ольного KoMiTeTy Украiни, розглянувши подання Першого вiддiлry дослiджень i

розслiдувань про початок розгляду справи та вiдповiднi матерiшtи

ВСТАНОВИЛА:

Схi,щтим мiжобласним територiапьним вiддiленнпл Акгимонопольного KoMiTeTy

Уryаirш (нада.ri територiальне вiддiлення). на виконrцпlя .]ор}чення Го-rовИ

Актпrrопопольного KoMiTeTy УкраТrти--вЦ 15.04.2020 лЪ 13411349 (вх. ЛЪ 66-0i:55K вЬ
l7-m-?020 року) та з метою виконання завдань, поIотадених Еа терrгорiапьне вi,lцiлекня

зшоЦ УкраiнИ кПро днтиплонопольниЙ коп,tiтgт УкраiЪи>, здiйснюеться державний
пцроs за -]оцL\tчlння}t законодавства про захист економiчноi конкуренцii на засадах

pfu*rt сlбшrЬ госпс.-]арIоваI{ня перед зzжоItо\т r,r прiоритету прав споживачiв, запобiгання,

lпlЕЕшt r прпппненнЯ пор\,шенЬ законоJавСтва про захисТ економiчноТ конкуренцii;

roEIPoD щл GтюреЕIrя конýрентного сере.]овища та захисту конкlренцii у сферi

дaр.о*. (щf,liшi) закlтliвеъ, зокрем;L пiд час пИготовки та y,lacTi товариства з

бмспспоо вi.шоli:дънiспо пТЕХКомILцЕкт> (вул. КиiЪськц 4зl2, с. Ка-пинiвка,

МruщЬьШ рфц Кdвсъха об_r., 08004, i:еrгвфiкаrriйний код юридиrlноi особи 206|6482)

(дшri- _ тр rTE(XO\ШL]EKT)) та товарпство з обмеженою вiдповiдапьнiстю

псшr ТРЕЙДl (пр_ \iшоььюй' 303 м. -\арrзз- бl l0б. i.rентифiкшriйний код юридичноi

особи 4о8з42ц) (:лтi _ ТоВ "CjIIH TPEfuI,i {ча vo\IeHT подачi I€нлерних пропозицiй У

торгах тов ,cJmr TPE}:LI" va]o нttзвý: TL1BapBcTBo з обмехсеною вiДПОВiДа-ПЬНiСТЮ

(УкРСПЕцдвтоIнВЕСТ" (:лтi - ТоВ к!ТGсIIш\вТоIнвЕсТ>) та юридичну адресу:

вул. Автопаркова, 5- rr_ K.lrIK {,]l ] l ) 1, вiдr9шг.,l\ : --,Э:а\,

UA_2017-06-?6-, ' ]:'q- lirC'|]C-ll' __ Пt_r_тгаВСь\тй об_lавтодор>

ВДТ (ДДк двтомбLrънl .]op*1\;Il }'краiнн,,зi__ i_rz5i.]пeв,a_ ]1{ м. По-тгав4 36024) по

предмету защrпiвлi ((Д( 021-10l j: j4l40000{- tsеш.ошгщлi чmUтраIrспоргнi засоби>;

Uд-2017-10-09{0lб79+. прведеЕЕf ф.тtiо *Б\lФ к}ЪРГАЗПРОМБУД)

пдт кукртрднсгдз> (Br_r. Кагаlrш.rка З]-д x. Ьта,вз- j6004) по пре.ачеry ЗаКУПiВЛi

кЩК 021 :2015: з4130000-7 - _llототршrспорlпi вштш, щбе.-
У ходi здiйснення з:lзваченого контрп*]L- :а8ЁЕLа еfаiцЕ порупеIIЕя зzlконодавства

про з.lхист економiчноТ концреrшiТ, перелбачечогв щЕсýI 1 сгдгтi 50_ пlъrтоrr 4 части-frй

другоi cTaTTi б Законl,У[таrш (Про захйст швштш шшlроrтпl-)r- \- вЕг-lяJIi вчиненrrя

антиконкУрентних узголкеЕж дiй- що СТОС}rcГь.т.шзligl.E=; FЕт;[ьта:,- ";, л-' 
'i;
'r{.
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Аналiзом документiв, розмiшених на веб-порталi <Рrоzоrrо)) по процедурах закупiвель
UA-2017-06-26-000258-a ,l,:l U,,l,-]()|7-06-26-0002_i8-a, iнформацii, отриманоi у вiдповiдь на
вимоги територiа,rьного вiдli-ltеtlня- BcT:moB-IIcI{o, що пiд час пiдготовки тендерних
пропозицiЙ мiж учасниками - ТОВ (ТЕХКОМПЛЕКТ) та ТОВ (СЛIН ТРЕЙД)
(ТОВ (УКРСПЕЦАВТОIНВЕСТ)) вiдбрся обмiн iнформацiею щодо узгодження тендерних
пропозицiй.

На пiдставi вищевикладеного, керуючись статтями 7, 14 Закону УкраiЪи <ГIро
Антимонопольний KoMiTeT Украiни>, статтями З6, З7 Закону Украiни <Про захист
економiчноТ конкуренцii>, пунктами 3, 11 Положення про територiа,тьне вiддiлення
Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
KoMiTeTy Украiни вiд 2З лютого 200l року J\ЪЗ2-р, заре€строваним в MiHicTepcTBi юстицii
УкраТни 30 березня 2001 poKv за }с 29115482 (iз змiнами) та пунктами 5, |4,20З;2| Правил
розгJIяду заяв i cltpali tlil ) ]],_,-l 1 :j];l з?коIll,i. , l,;]i_l ll]_rl) ,jllхист економiчноi конкуренцii,
затверджених розпорядженням Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи вiд 19 квiтня 1994 року
Nо5, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 06 травня 1994 року за Ns 901299
(iз змiнами) адмiнiстративна колегiя Схiдного мiжобласного територiального вiддiлення
Антимонопольного KoMiTeTy УкраТни

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками порушення ТОВ (ТЕХКОМПЛЕКТD
(iдентифiкацiйний код юри_]llt{ноi особrr ].,5] б-iS_] , ,J 'l'(']:

(ТОВ (УКРСПЕЦАВТОIНВЕСТ)) (iдентифiкацiйний код юридичноi особи 408З4244З)
законодавства про захист еконоrtiчноТ конкlренцii , передбаченого пунктом l cTaTTi 50,
пунктом 4 частини лругоi cTaTTi б Закону {к?аirlи <Про захист економiчноi конкуренцii> у
виглядi антиконк}рентних узголпiених дiй, якi стtlсуються спотворення резу.lтьiатiв торгiв.

2. .Щорlчити провести розслiдування, збiр та ана,riз доказiв у справi працiвникам
першого Birrlly дослiджень i розслiдувань,

голова колегiт

члени колегii

плдпиlс мсшков к.с.
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