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Вих. 08-07/2 від 8 липня 2019 р. 

Київський міський центр репродуктивної та 

перинатальної медицини  

kmcrpm4@ukr.net 

 

Координатор центру реагування на порушення у 

закупівлях у м. Києві та Київській 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 Київським міським центром репродуктивної 

та перинатальної медицини  розпочата закупівля фармацевтичної продукції , а саме: 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-06-26-001495-a. 

Очікувана вартість – 694 000,00 грн.  

Процедура закупівлі –  відкриті торги. 

Предмет закупівлі – фармацевтична продукція (49 найменувань). 

Код предмета закупівлі – 3360000-6 – Фармацевтична продукція. 

 

Проаналізувавши закупівлю 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.  

Так, відповідно до пункту 3 додатку 3 тендерної документації «Медико-технічне 

завдання», учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції  «Надати документ від 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються 

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

виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом 

закупівлі цих торгів та пропонується учасником, згідно з вимогами Замовника, у вигляді 

авторизаційного листа (лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) 

оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмету закупівлі та 

адресуватися Замовнику згідно оголошення). Вимога стосується товару, кількість якого 

становить від 300 упаковок». 
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Така вимога може перешкодити взяти участь у закупівлі тим суб’єктам господарювання, 

що не мають прямих укладених договорів із виробником продукції або представником 

виробника і тим самим звузити коло потенційних учасників закупівлі.  

Необхідно зазначити, що до предмета закупівлі включено 9 позицій, кількість поставки 

яких складає 300 та більше одиниць, тобто потенційний учасник повинен буде отримати певну 

кількість гарантійних листів, що може ускладнити участь у закупівлі.  

Стосовно дискримінаційного характеру встановлення такої вимоги щодо надання 

підтверджуючого листа від виробника я вже інформувала вас в листі від 26.02.2019 № 26-0/2, а 

також направила для ознайомлення лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

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

19.12.2018 (далі - Лист).  

Прошу ще раз звернути увагу на направлені документи та внести відповідні зміни до 

документації, а також врахувати положення Листа при проведенні інших процедур закупівель 

Замовника. 

 

Враховуючи викладене, пропоную Замовнику вжити заходи щодо припинення 

порушення законодавства у сфері закупівель шляхом внесення змін до тендерної 

документації. 

Повідомлення про вжиті заходи надати на електронну адресу 

rudenko.iaa@gmail.com до 12-00 15.07.2019. 

  

З повагою     Руденко Т.В. 

 

 

Інформація до відома з мого блогу: 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33098 (Чи можна проводити «здорові» закупівлі ліків?) 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32702  (Чи є світло в кінці закупівельного тунелю?) 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32475 (Виявляється, для київських медзамовників закон 

про закупівлі лише шаблон) 
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