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Вих. 12-04/3 від 12 квітня 2019 р. 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги 

м. Львова» 

emergencyhospital_uoz_lviv@ukr.net  

 

Координатор центру реагування на порушення у 

закупівлях у м. Львові та Львівській 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 Львові та 

Львівській області є Руденко Тетяна.   

Під час проведення моніторингу здійснення публічних закупівель замовниками 

м. Львова та Львівської області мною було встановлено, що комунальне некомерційне 

підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» (далі - Замовник) 

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

закупівлі» (далі - Закон), а саме: 

 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-02-27-000914-b. 

Очікувана вартість – 1 545 000,00 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – лікарські засоби (19 найменувань). 

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – фармацевтична продукція. 

 

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.  

Так, відповідно до пункту 2 додатку 3 тендерної документації «Медико-технічні 

вимоги», «Термін придатності товару на момент поставки Покупцю повинен становити не 

менше 70 % від терміну придатності визначеного виробником. Учасник у складі тендерної 

пропозиції повинен надати лист виробника чи уповноваженого ним представника щодо 

терміну придатності товару, який становитиме на момент поставки не менше 70 % від 

терміну придатності визначеного виробником (лист повинен містити посилання на номер 

оголошення про проведення відкритих торгів)».  
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Така вимога носить дискримінаційний характер, оскільки 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. Враховуючи, що до предмета закупівлі входить 19 позицій, 

для потенційних учасників може бути необхідно отримати значну кількість таких листів, що 

істотно ускладнює участь у процедурі закупівлі.  

Необхідно зазначити, що в результаті проведення процедури закупівлі Замовник 

укладає договір саме з постачальником лікарських засобів, тоді як виробник не є стороною в 

договорі поставки, не пов'язаний із Замовником договірними відносинами, а відтак не має 

перед Замовник жодних зобов’язань стосовно строків та обсягів постачання товару, 

залишкового терміну придатності, дотримання якісних та кількісних характеристик тощо.  

 

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. Для 

забезпечення належного виконання договору про закупівлю учасником-переможцем 

процедури закупівлі та недопущення необґрунтованого виконання зобов’язань, за договором, 

замовнику рекомендовано передбачити в тендерній документації вимогу про надання 

забезпечення виконання договору про закупівлю. 

Листом передбачається під час визначення в тендерній документації вимог до 

термінів придатності лікарських засобів на момент поставки та строків поставки 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. 

Вимога щодо надання потенційними учасниками листа від виробника чи 

уповноваженого ним представника щодо терміну придатності товару не менше 70 % на 

момент поставки є такою, що обмежує конкуренцію, оскільки ускладнює участь у тендері та 

дискримінує потенційних учасників. 

 

Крім того, тендерна документація містить додаткову інформацію про те, що 

Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України укладено 

договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, оплата яких може 

здійснюватися учасником переможцем торгів. Вартість послуг становить 8 000,00 грн. (вісім 

тисяч гривень 00 коп). 

Отже, Замовник передбачив додаткову вимогу для учасника (переможця) оплатити 

юридично-консультаційні послуги, що надані Замовнику невідомим «Виконавцем». Разом з 
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тим, незрозуміло, яким чином Замовник передбачає здійснення оплати послуг у разі відмови 

учасника від такої оплати.  

В даному випадку предметом закупівлі є фармацевтична продукція. Витрати, пов'язані 

з юридично-консультаційними послугами, не відносяться до предмету закупівлі, а отже не 

можуть бути включені до документації. 

Прошу надати обґрунтоване пояснення із зазначеного приводу. 

 

Визначення поняття «Замовник» дається в Законі. Так, відповідно до пункту 9 статті 1 

Закону замовники – органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи 

соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи 

(підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або 

територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи 

комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: 

юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; 

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники 

володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; 

у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій 

(часток, паїв) перевищує 50 відсотків.  

Отже, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова є замовником в 

розумінні Закону, а відтак, має дотримуватись його норм під час проведення закупівель.  

Про засади громадського контролю у сфері закупівель йдеться у статті 9 Закону. 

Відповідно до частини другої статті 9 Закону Замовники і учасники процедур закупівель та 

Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у 

сфері закупівель відповідно до законів України «Про громадські об’єднання», «Про 

звернення громадян» і «Про інформацію». 

Практично всі замовники є розпорядниками інформації, в розумінні Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», а тому зобов’язані забезпечувати надання запитуваної 

інформації фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян без статусу юридичної 

особи інформації.  

Договір про закупівлю товарів, робіт, послуг, що укладається будь-яким замовником 

передбачає оплату проданих товарів, наданих послуг за кошти державного бюджету. Разом 

з тим, на веб-порталі Уповноваженого органу відсутня інформація, що Клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги м. Львова як замовник укладала договір на закупівлю 

юридично-консультаційних послуг (код CPV – 791400000-7 послуги з юридичної 

консультації та правового інформування).  

Відповідно до пункту 7 статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і 

послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які 

передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, 

визначених цим Законом.  

Отже, враховуючи, що в зазначеному договорі міститься інформація про порядок 

оплати наданих послуг, а також не передбачені дії Замовника у тому випадку, якщо 

переможець відмовиться сплатити певну суму, така інформація становить також суспільний 

інтерес.  
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Адже мова йде про можливе порушення Закону України «Про публічні закупівлі».  

 

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 щодо юридично-

консультаційних послуг надати на електронну адресу rudenko.iaa@gmail.com до 12-00 

18.04.2019.  

У разі відмови надати копію укладеного договору громадська організація в особі 

регіонального координатора буде звертатись до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Денисовій Л.Л. з метою відновлення порушених прав на доступ до інформації 

та надання запитуваного документу, а також притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, які протиправно обмежили доступ до публічної інформації та 

документів.  

 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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