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Вих. 07-03/2  від 7 березня 2019 р. 

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 

kmdkl1@ukr.net  

 

Координатор центру реагування на порушення у 

медичних закупівлях  

Руденко Тетяна Василівна 

093-870-39-81  

rudenko.iaa@gmail.com 

Про ознаки порушення при проведенні  

закупівель за державні кошти 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за 

проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення 

можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та 

збільшення конкуренції. 

Координатором центру реагування на порушення у закупівлях по місту Києву та 

Київській області є Руденко Тетяна.   

 

Під час проведення моніторингу здійснення публічних закупівель медзамовниками 

мною було встановлено, що Київська міська клінічна лікарня №1 (далі - Замовник) розпочала 

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

(далі - Закон), а саме: 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-02-27-001560-b. 

Очікувана вартість –2 558 706,00 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – Фармацевтична продукція (2 лоти). 

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – 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 1 додатку 4 тендерної документації «Медико-технічні 

вимоги»,  «З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на 

своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати 

оригінал гарантійного листа 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. Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер 

оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмету 

закупівлі та адресуватися Замовнику згідно оголошення та надається на товар у кількості 

від 1000 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. 

Зазначене підтверджується практикою органу оскарження Постійно діючої адміністративної 

колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства 

у сфері публічних закупівель. Крім того, до предмета закупівлі входить 10 позицій, кількістю 

понад 1000 упаковок, на які необхідно надати гарантійні листи виробника. Тобто 

потенційний учасник має отримати декілька гарантійних листів, що ускладнює участь у 

закупівлі.  

 

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, пунктом 3 того ж додатку передбачено, що постачання товару 

здійснюється окремими партіями протягом трьох календарних днів з моменту надходження 

письмової заявки від замовника. У випадку нагальної необхідності постачання товару 

здійснюється протягом 3 (трьох) годин з моменту надходження заявки від замовника. 

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.  

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 

трьох календарних днів та протягом трьох годин у разі нагальної потреби є такою, що 

обмежує конкуренцію, оскільки ускладнює поставку товару та дискримінує потенційних 

учасників, насамперед за територіальними ознаками. 

Надані рекомендації стосуються також інших вимог, що їх встановлюють замовники 

та які можуть призвести до дискримінації учасників - включення значної кількості 

найменувань до однолотової закупівлі, поєднання в одному лоті «ексклюзивних» та 

звичайних препаратів, визначення кількісної потреби, досвід використання, досвід 

виконання договорів з конкретними замовниками.  

Крім того, звертаю вашу увагу на наступне. 
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Замовник згідно зі статтею 16 Закону визначає в тендерній документації один або 

декілька кваліфікаційних критеріїв, а саме наявність:  

- обладнання та матеріально-технічної бази;  

- працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;  

- документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.  

У тендерній документації  замовник також зазначає перелік тих документів, які слід 

подати учаснику для підтвердження інформації про відповідність його вказаним вище 

критеріям.  

Перелік кваліфікаційних критеріїв та документів що їх має надати учасник, наведені в 

додатку 2 до тендерної документації.  

На підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасники 

повинні надати довідку  у довільній формі, що містить інформацію про наявність у Учасника 

відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для поставки товару, копії 

документів, що підтверджують наявність у Учасника власного чи орендованого 

автотранспорту та будівель або приміщень (складів).  

Зазначена вимога може перешкодити взяти участь у процедурі закупівлі тим 

учасникам, які не мають автотранспорту та/або приміщень у власності або оренді, але мають 

натомість укладені договори з відповідними суб’єктами господарювання про надання послуг 

з перевезення або послуг зі зберігання. Замовник буде зобов’язаний відхилити пропозиції 

таких учасників як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації. 

Враховуючи викладене, пропоную Замовнику невідкладно 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 14.03.2019. 

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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