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ЄДРПОУ 38667738 

 
Вих. 04-04/4 від 04 квітня 2019 р. 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»  

brov_apteka@ukr.net 

 

Координатор центру реагування на порушення у 

закупівлях у м. Києві та Київської області  

Руденко Тетяна Василівна 

093-870-39-81  

rudenko.iaa@gmail.com 

 

Про ознаки порушення при проведенні  

закупівель за державні кошти 

 

На сьогоднішній день в Україні громадські організації активно здійснюють 

моніторинг у сфері закупівель. Зокрема, реалізується ініціатива щодо створення центрів 

реагування на порушення. 

Координатором центру реагування на порушення у закупівлях у місті Києві та 

Київській області є Руденко Тетяна.   

Під час проведення моніторингу здійснення публічних закупівель замовниками 

м. Києва та Київської області мною було встановлено, що комунальне некомерційне 

підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (далі - Замовник) проводить 

процедуру закупівлі, що містить ознаки порушення Закону України «Про публічні закупівлі» 

(далі - Закон), а саме: 

 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-03-20-001947-a. 

Очікувана вартість – 1`674`000.00грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – Лабораторні реагенти та втратні матеріали (5 лотів). 

Код предмета закупівлі – 33690000-3 - Лікарські засоби різні. 

 

Проаналізувавши процедуру закупівлі встановлено, що тендерна документація 

містить вимоги, що не відповідають принципам закупівель, викладеним у статті 3 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), зокрема таким, як добросовісна конкуренція 

серед учасників та недискримінація учасників.  

Відповідно до пункту 14  розділу ІІІ тендерної документації учасник, який не є 

виробником предмета закупівлі відповідно до умов тендерної документації повинен надати у 

складі тендерної пропозиції «… оригінал гарантійного листа виробника(ів) 

(представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на 

територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого на це 

виробником, яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, 

відповідної якості та з відповідними термінами придатності, строками поставки, 
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визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів 

(повноваження представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень 

або договорів про співпрацю, іншими документами виробника, якими виробник доручає 

представнику, дилеру, дистриб'ютору надавати зазначені гарантії). Гарантійний лист 

повинен включати: назву замовника, назву учасника, назву предмету закупівлі згідно 

оголошення, номер закупівлі та кількість згідно Додатку 1 тендерної документації та/або 

копію договору(ів) з виробником(ами) або представником, дилером, дистриб'ютором 

виробника, положення якого(их) повинні передбачати поставку предмета у кількості, 

відповідної якості та з відповідними термінами придатності, строками поставки, 

визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів 

(повноваження представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень 

або договорів про співпрацю, іншими документами виробника)».  

Така вимога носить дискримінаційний характер, оскільки може перешкодити взяти 

участь у закупівлі тим суб’єктам господарювання, що не мають прямих укладених договорів 

із виробником медичних виробів або представником виробника і тим самим звузити коло 

потенційних учасників закупівлі. Вказана вимога може істотно ускладнити участь у закупівлі 

та обмежити коло потенційних учасників.  

 

Звертаю Вашу увагу, що 22.12.2018 оприлюднено спільний лист, виданий 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством охорони здоров’я 

України № 3301-04/55905-03/01.7/33810 від 19.12.2018 «Щодо закупівлі лікарських засобів» 

(далі - Лист). 

З метою додержання основних принципів здійснення закупівель, що викладені у 

статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», замовникам рекомендується 

дотримуватися дій, викладених в Листі.  

Відповідно до Листа, замовникам не рекомендується висувати вимоги щодо надання 

постачальником гарантійного листа від виробника лікарського засобу, оскільки це не 

гарантує своєчасного постачання лікарських засобів. Натомість замовник може 

передбачити в тендерній документації вимогу про надання забезпечення виконання договору 

про закупівлю. 

 

Крім того, відповідно до умов додатку 1 тендерної документації залишковий термін 

придатності на момент поставки повинен становити не менше 75 % загального терміну його 

придатності.  

Також відповідно до пункту 5.1 проекту договору (додаток 2 тендерної документації) 

постачальник поставляє замовнику товар за договором згідно зі специфікацією протягом 

двох робочих днів з моменту надходження  письмової заявки.  

 

Відповідно до Листа, під час визначення в тендерній документації вимог до термінів 

придатності лікарських засобів на момент поставки та строків поставки рекомендовано 

враховувати прогнозовані часові затрати постачальника на транспортування, проходження 

митниці та зберігання у складських приміщеннях лікарських засобів, а також враховувати 

строк, протягом якого даний лікарський засіб планується бути використаним і вимоги 

галузевих нормативних актів.  
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Не рекомендується встановлювати такий строк поставки лікарських засобів, який 

завідомо обмежує конкуренцію, створює дискримінаційні умови та ускладнює поставку 

лікарського засобу (наприклад 5 днів). 

Таким чином, встановлення Замовником вимоги щодо поставки товару протягом двох 

робочих днів із залишковим терміном придатності не менше 75 % є такою, що обмежує 

конкуренцію, оскільки ускладнює поставку товару та дискримінує потенційних учасників, 

насамперед за територіальними ознаками. 

Враховуючи викладене, пропоную Замовнику невідкладно вжити заходи щодо 

припинення порушення законодавства у сфері закупівель шляхом внесення змін до 

тендерної документації. 

Повідомлення про вжиті заходи та копію договору надати на електронну адресу 

rudenko.iaa@gmail.com до 12-00 10.04.2019. 

 Надсилаю в додатку до даного листа лист Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України та Міністерства охорони здоров’я України № 3301-04/55905-03/01.7/33810 

від 19.12.2018 для ознайомлення.  

 

З повагою     Руденко Т.В. 
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