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Благодійна організація «Тотал» постійно слідкує за проведенням електронних 
закупівель та здійснює їх аналіз з метою виявлення ймовірних порушень та їх усунення, 
що сприятиме збільшенню ефективності, прозорості та чесній конкуренції при проведенні 
закупівель через систему “Prozorro”. 

 
Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель “Prozorro” 

замовником Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги було 
оголошено відкриті торги UA-2019-09-12-001369-b з предметом закупівлі «ДК 021:2015: 
33600000-6 Фармацевтична продукція» (код CPV 33600000-6 — Фармацевтична 
продукція) очікуваною вартістю 1 700 000,00 грн. 

 

При аналізі тендерної документації закупівлі UA-2019-09-12-001369-b виявлено 
наступне: 

 

1) Згідно додатку 4 «Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі та підтвердження 
його відповідності тендерній документації» тендерної документації інформація про 
відповідність запропонованих товарів медико – технічним вимогам тендерної 
документації повинна бути підтверджена листом виробника (представництва або філії 
виробника), яким підтверджується можливість поставки товару, що є предметом 
закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни поставки, 
визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника торгів. 
 
 
 



Доводимо до відома Замовника, що згідно п. 8 спільного листа Мінекономрозвитку та 
МОЗ України № 3301-04_55905-03_01.7_33810 від 19.12.2018 Замовникам не рекомендується 
висувати вимоги щодо надання постачальниками гарантійного листа від виробника 
лікарського засобу про можливість поставки лікарського засобу у визначені строки, оскільки 
це не гарантує своєчасного постачання лікарських засобів та в окремих випадках може 
спричинити дискримінацію потенційних учасників закупівлі. 
 

Разом з тим, вимога подачі гарантійних листів виробника прямо суперечить частині 
третій статті 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» (замовник не може встановлювати 
дискримінаційні вимоги до учасників) та частині 4 статті 22 Закону (тендерна 
документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до 
дискримінації учасників). 

 

Зважаючи на вищеописане, рекомендуємо вилучити вищезгадану  
дискримінаційну вимогу щодо подачі гарантійного листа виробника з тнедерної 
документації. 

 
Виходячи з вищевикладеного, прошу: 

 

1. Розглянути звернення у встановлений Законом строк. 
2. Перевірити викладені факти та в разі встановлення порушення вжити законних 

заходів. 
3. З метою економії бюджетних коштів надати відповідь на звернення на е-мейл 

vasyl.rudan@gmail.com 
 
 

З повагою, 
Директор БО «Тотал» 

 

 

Андрій Лещишин    
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