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       Вих. № 09/03-19 від «11» березня  2019 р.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Україна, м. Миколаїв, 54058, Миколаївська область,
вул. Київская, буд. 1 

(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача)

ГО «Криворізький Центр Розслідувань»
Код ЄДРПОУ 41213905 

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014 м. Кривий Ріг, вул.
Ракітіна, буд. 7 кв.8; ktl727272@gmail.com

+380987764189
сайт проекту: https://dozorro.org/community

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,

 Замовником МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 01998383 , адреса: Україна, м. Миколаїв, 54058, Миколаївська

область, вул. Київская, буд. 1), було оголошено закупівлі:

 ID UA-2019-03-07-000254-a на система ангіографічна стерильна високого тиску (ДК

021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали);

ID UA-2019-03-06-000593-a на перев'язувальні матеріали; затискачі, шовні матеріали,

лігатури (ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали).

Проаналізувавши тендерну документацію, було встановлено наявність дискримінаційних

положень, які суперечать чинному законодавству у сфері публічних закупівель, та порушують

наше право брати участь у даних торгах згідно встановленого законом порядку.

1. У пункті 2 Додатку 1 «Медико-технічні вимоги на закупівлю шприців» Тендорної

документації встановлена вимога, про надання гарантійного листа виробника щодо терміну

придатності товару, постачання у необхідній кількості, належної якості та у визначені тендерною

документацією і  пропозицією учасника строки.

2. Відповідно до п. 6 Додатку 2 «Інформація  про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі» Тендорної документації та Проекті договору, встановлена

вимога, щодо здійснення поставки товару у строк 3 (три) календарних дня з моменту отримання

заявки від Замовника.

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі

України підготували низку рекомендацій для закупівельників лікарських засобів, які виклали у
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спільному листі N 3301-04/55905-03/01.7/33810 від 19.12.2018

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/moz-razom-z-minekonomrozvitku-pidgotuvali-rekomendaciyi-dlya-pi

dvishchennya-efektivnosti-zakupivli-likiv-za-koshti-miscevih-byudzhetiv . Основною метою

рекомендацій є уникнення обставин, за яких у замовників є можливість встановлювати

дискримінаційні умови в тендерній документації при закупівлі лікарських засобів, а також

мінімізувати можливу корупційну складову при закупівлі лікарських засобів .

Так відповідно до пункту 8 Рекомендацій, замовникам не рекомендується висувати вимогу

щодо надання постачальником лікарського засобу гарантійного листа від виробника про

можливість поставки лікарського засобу у визначені строки, оскільки даний лист не гарантує

своєчасного постачання лікарських засобів та в окремих випадках може спричинити

дискримінацію потенційних учасників закупівлі.

Для забезпечення належного виконання договору про закупівлю

учасником-переможцем процедури закупівлі та недопущення необґрунтованого

невиконання зобов’язань за договором закупівлі замовнику у тендерній документації

рекомендовано передбачати вимогу щодо внесення учасником-переможцем забезпечення

виконання договору про закупівлю, а також у договорі про закупівлю рекомендовано

передбачати умови відшкодування збитків та підстави стягнення штрафних санкцій у разі

порушення учасником-переможцем умов договору про закупівлю, зокрема зазначати

оперативно-господарські санкції, передбачені статтею 236 Господарського кодексу

України.

Згідно  пункту 5 Рекомендацій, під час визначення у вимогах до предмета закупівлі

строків поставки рекомендовано враховувати прогнозовані часові затрати постачальника

на транспортування, проходження митниці та зберігання у складських приміщеннях

лікарських засобів. 

Не рекомендується встановлювати обмежений строк поставки лікарських засобів

(наприклад, 5 днів з моменту відповідної заявки замовника). За наявності нагальної

потреби у лікарських засобах замовникам рекомендовано здійснювати завчасне

планування закупівлі, своєчасне її оголошення та визначати можливість поставки

лікарських засобів відповідно до сформованих заздалегідь графіків.

Все вище перелічене стосується і закупівлі виробів медичного призначення.

Слід зауважити, згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може

встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Разом з тим, частиною 4 статті 22 Закону

передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію
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та призводять до дискримінації учасників. Оскільки дані положення тендерної документації

суперечать основним принципам здійснення публічних закупівель та порушують вимоги Закону,

вважаємо їх протиправними та дискримінаційними. 

Виходячи з вищевикладеного,

ПРОШУ:

1.   Усунути порушення, шляхом внесення змін в тендерну документацію, а у випадку

неможливості скасувати закупівлю та притягнути до відповідальності винних осіб.

2.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки. 

Нагадуємо, що за порушення вимог Закону України «Про звернення громадян», для

керівників та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм

власності, передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність,

відповідно до статті 24 Закону.

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно

з законодавством України.

З повагою, 
Коріненко Тетяна Леонідівна                                               11   березня 2019 р.
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