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Звернення  

 

У відповідності до статті 3 Закону закупівлі здійснюються за такими принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; 

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям 

і зловживанням. 

В процесі проведення аналізу публічних закупівель Замовника Комунальна установа 

"Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради (код 

ЄДРПОУ: 02006691) громадською організацією «Медіавізія» було виявлено наступні 

потенційні порушення законодавства України у сфері публічних закупівель: 

1. Необґрунтоване визначення переможця: 

1.1. Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником  Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер" Запорізької обласної ради було проведено закупівлю (UA-2018-05-03-002562-a) 

«Стерилізатор паровий» ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні очікуваною вартістю 280 000,00 грн. за процедурою «відкриті 

торги», на яких переможцем було визнано ТОВ "Полтава Медобладнання" (код: 39912774), 

але:  

Переважна частина документів, наданих Переможцем у складі тендерної пропозиції, 

мають ознаки підробки печатки та підпису, а саме не сканкопія документу, а вклеєне 

зображення печатки та підпису у тексті довідки. В той же час, Тендерна документація 

Замовника містить наступні вимоги: 

Знаходження 

вимоги у ТД 

Формулювання Файл Учасника, у якому 

надана відповідна 

інформація/документ 

Додаток 1 до 

ТД 

В підтвердження наявності документально 

підтвердженого досвіду, Учасник повинен 

«документи 

пропозиції.pdf», с. 46-56 



надати копію аналогічного договору, завірену 

власноручним підписом уповноваженої особи 

Учасника та печаткою Учасника (у разі її 

використання) , з усіма додатками до договору, 

які є його невід’ємною частиною. 

Додаток 1 до 

ТД 

Лист –  в довільній формі, підписаний 

уповноваженою особою – згода з основними 

умовами договору, проект якого наведено у 

додатку  6  до тендерної документації та 

підписаний та завірений печаткою (в разі її 

використання) проект договору . 

«документи 

пропозиції.pdf», с. 36-40 

Додаток 1 до 

ТД  

Підписані учасником торгів  та завірений 

печаткою (в разі її використання ) медико 

технічні, вимоги і  якісні характеристики  

предмета закупівлі та вимоги,  зазначені у 

додатку 3 тендерної документації. 

«документи 

пропозиції.pdf», с. 60-61 

Додаток 2 до 

ТД 

Інформація в довільній формі за 

власноручним підписом уповноваженої 

особи учасника та  завірена печаткою (у разі її 

використання) про те, що відомості про 

юридичну особу, яка є учасником, не внесено 

до Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

«документи 

пропозиції.pdf», с. 42, 

«пакет переможця» с.1-6 

 

Додаток 2 до 

ТД 

Довідка у довільній формі за власноручним 

підписом уповноваженої особи учасника та  

завірена печаткою (у разі її використання)із 

зазначенням, того що Учасник протягом 

останніх трьох років не притягувався до 

відповідальності за порушення, передбачене 

пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції, у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів 

(тендерів). 

«документи 

пропозиції.pdf», с. 42, 

«пакет переможця» с.1-6 

Додаток 2 до 

ТД 

Інформація в довільній формі за власноручним 

підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі її використання)про 

те, що службова (посадова) особа учасника, яка 

підписала тендерну пропозицію, не була 

засуджена за злочин, вчинений з корисливих 

мотивів, судимість з якої не знято або не 

погашено у встановленому законом порядку. 

«документи 

пропозиції.pdf», с. 42 

Додаток 2 до 

ТД 

Інформація в довільній формі за власноручним 

підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (в разі її використання)  

про те, що учасник не має заборгованості  зі 

сплати податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 

«документи 

пропозиції.pdf», с. 42 

 

Враховуючи вищезазначене, надані у складі Тендерної пропозиції документи не можна 

вважати власноручно підписаними та завіреними печаткою.  А отже такий учасник мав 

бути дискваліфікований через невідповідність ТД. 

1.2. Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 



Замовником  Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер" Запорізької обласної ради було проведено закупівлю (UA-2018-08-21-000258-a) 

«Гастрофіброскоп – 1 комплект. Ендоскопічний інструментарій для гастрофіброскопу – 1 од. 

Колонофіброскоп – 1 комплект. Ендоскопічний інструментарій для колонофіброскопу - 17 

од.» ДК 021:2015: 33168100-6 — Ендоскопи очікуваною вартістю 1 200 000,00 грн. за 

процедурою «відкриті торги», на яких переможцем було визнано ТОВ "Нова медична група"  

(код: 37506724), але:  

Згідно з п.5 Додатку 3 до Тендерної документації: «Спроможність Учасника поставити 

запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від 

виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в 

Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, 

доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання 

Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, 

визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.» 

На виконання зазначеної вимоги серед інших документів Учасником було надано 

Авторизаційний та гарантійний лист від компанії FUJIFILM Europe GmbH, офіційного 

представника в Україні компанії FUJIFILM Corporation, Японія. Втім, документи, які 

підтверджували б представництво зазначеною компанією, не надано Учасником. 

І хоча вимога п. 5 Додатку 3 до Тендерної документації є дискримінаційною, проте  

ТОВ "Нова медична група"  на етапі звернення за роз'ясненнями не оскаржувала цю вимогу, а 

отже погодилась з ними, таким чином така пропозиція мала бути відхилена Замовником на 

підставі не відповідності вимогам ТД. 

1.3. Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником  Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер" Запорізької обласної ради було проведено закупівлю (UA-2018-07-27-000540-c) 

«Фармацевтична продукція Filgrastim Cyclophosphamide, Carboplatin, Exemestane, 

Bikalutamide, Silver sulfadiazine» ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція 

очікуваною вартістю 2 060 000,00 грн. за процедурою «відкриті торги».  

1.3.1. За лотом 1 переможцем було визнано ТОВ "АПТЕКИ "ФАРМАСІТІ" (код: 

38272248), але:  

Згідно з п.4 Розділу «Загальні вимоги» Додатку 3 до Тендерної документації 

залишковий термін придатності лікарських препаратів на момент їх постачання повинен 

складати не менше 12 місяців. Втім, у складі тендерної пропозиції учасником надано 

гарантійний лист від виробника (файл «ГЛ Виробника 2.pdf»), згідно з яким термін 

придатності на два препарати закінчується 29.05.2019 р. Враховуючи, що повідомлення про 

намір укласти договір було опубліковано 05.10.2018 р. і станом на 26.10.2018 р. договір не 

укладений, то ТОВ "АПТЕКИ "ФАРМАСІТІ" не може виконати вимогу п.4 Розділу «Загальні 

вимоги» Додатку 3 до Тендерної документації, оскільки на момент постачання препаратів 

термін придатності буде складати менше 12 місяців. А отже така пропозиція мала бути 

відхилена Замовником на підставі не відповідності вимогам ТД. 

1.3.2. За лотом 3 переможцем було визнано ТОВ "АПТЕКИ "ФАРМАСІТІ" (код: 



38272248), але:  

Згідно з п.6 Розділу «Загальні вимоги» Додатку 3 до Тендерної документації: 

«Можливість поставки товару у кількості, в асортименті, зі строками придатності та в 

терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника, повинна бути 

підтверджена гарантійним листом виробника  (його офіційного представника 

(дистриб’ютора) або заявника державної реєстрації предмету закупівлі в Україні. У разі 

надання гарантійних листів від представників (дистриб’юторів) додатково надається 

документ який підтверджує повноваження від виробника чи заявника держаної реєстрації.» 

На виконання зазначеної вимоги серед інших документів Учасником було надано лист 

№534 від 18.09.18 р. (файл «ГЛ Виробника 1.pdf»). 

Втім, лист №534 від 18.09.18 р., складений від імені компанії «Д-р Редді’с Лабораторіс 

ЛТД», Індія (виробник), засвідчений печаткою ТОВ «Д-р Редді’с Лабораторіс», Україна 

(імпортер). Вкінці листа є посилання на довіреність Д-р Редді’с Лабораторіс ЛТД», яка 

надана учасником у складі тендерної пропозиції (файл «ГЛ Підтвердження повноважень 

Редісс.pdf»). Проте довіреність є недійсною на момент надання тендерної пропозиції, 

оскільки її термін закінчився 31.05.2018 р.  

І хоча вимога п.6 Розділу «Загальні вимоги» Додатку 3 до Тендерної документації є 

дискримінаційною, проте  ТОВ "АПТЕКИ "ФАРМАСІТІ" на етапі звернення за 

роз'ясненнями не оскаржувала цю вимогу, а отже погодилась з ними, таким чином така 

пропозиція мала бути відхилена Замовником на підставі не відповідності вимогам ТД. 

2. Можлива неправомірна дискваліфікація учасників: 

2.1. Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" 

Запорізької обласної ради, було оголошено закупівлю мамографу (ДК 021:2015: 33110000-4 

— Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини) 

очікуваною вартістю 2 700 000,00 грн. за процедурою відкритих торгів (ID UA-2018-06-21-

000030-c). 

Відповідно до протоколу розкриття, в закупівлі прийняли участь 3 учасника: 

Сума 

пропозиції Учасники 

Дата 

дискваліфікації 

2 611 014,00 ТОВ «МЕД КОНЦЕПТ Україна» 16.07.2018 

2 695 000,00 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Медгарант" - 

2 698 005,00 ТОВ "ТехМедКонтракт" - 

 

За результатами розгляду учасник з найменшою ціновою пропозицією ТОВ «МЕД 

КОНЦЕПТ Україна» був відхилений Замовником. 

Згідно з протоколом №74 від 16.07.2018 р. засідання тендерного комітету КУ 

"Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради 

підставою для відхилення пропозиції ТОВ «МЕД КОНЦЕПТ Україна» була невідповідність 

пропозиції умовам тендерної документації. А саме:  



Предметом закупівлі згідно Специфікації товару у Додатку 3 до Тендерної 

документації є мамограф, а учасником запропонована конкретна модель, а саме Коліматор, 

але гарантійний лист виробника про можливість постачання обладнання не містить 

конкретної назви обладнання, що запропонована ТОВ «МЕД КОНЦЕПТ Україна». 

Але: 

Відповідно до п. 4 Загальних умов Додатку 3 до ТД : «учасник надає оригінал 

гарантійного листа виробника (офіційного представника в Україні), яким підтверджується 

можливість поставки товару Учасником, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній 

кількості та в терміни визначені тендерною документацією».  

На виконання цієї вимоги у складі тендерної пропозиції ТОВ «МЕД КОНЦЕПТ 

Україна» було надано гарантійний лист (файл «Гарантійний лист виробника про можливість 

поставки товару.pdf»). 

В тексті даного листа зазначено: «…даним листом підтверджуємо можливість 

постачання учасником ТОВ «МЕД КОНЦЕПТ Україна» (адреса: вул. Срібнокільська, 12 м. 

Київ, 02095, Україна) запропонованого ним обладнання нашого виробництва у необхідній 

кількості, якості та в потрібні терміни, визначені пропозицією Учасника та тендерною 

документацією з закупівлі UA-2018-06-21-000030-c код ДК 021:2015: 33110000-4 — 

Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини 

(мамограф).»  

Тобто текст гарантійного листа відповідає вимогам тендерної документації, а саме 

«підтверджується можливість поставки товару Учасником, який є предметом закупівлі цих 

торгів, у необхідній кількості та в терміни визначені тендерною документацією». Те, що 

гарантійний лист виробника про можливість постачання обладнання не містить конкретної 

назви обладнання не могло бути підставою для відхилення пропозиції, оскільки згідно 

тендерної документації  і не було вимоги щодо зазначення у листі конкретної назви 

обладнання. 

Вказане свідчить про неправомірну дискваліфікацію учасника та неправильне 

використання п. 4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі». Також при проведенні 

процедури відкритих торгів UA-2018-06-21-000030-c Замовником порушено принцип 

об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, визначеного у статті 3 Закону 

України «Про публічні закупівлі», чим порушено права та законні інтереси учасника 

3. Неправомірне застосування переговорної процедури: 

 

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 35 Закону «Про публічні закупівлі»: можливе 

застосування переговорної процедури, якщо замовником було двічі відмінено тендер через 

відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та 

якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, 

що були визначені замовником у тендерній документації. 

Натомість відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької 

обласної ради було обґрунтовано застосування переговорної процедури проведенням двох 



неуспішних закупівель за процедурою «Відкриті торги» (UA-2018-02-24-000001-b, UA-2018-

03-14-001042-c), але предмет закупівлі в яких відрізається за кількісним показником від 

оприлюдненої за переговорною процедурою закупівлі. Усі позиції у специфікаціях тендерної 

документації та вже в укладеному договорі відрізняються за кількісним показником, а саме 

кількість закупленої за переговорною процедурою фармацевтичної продукції значно менша, 

ніж оголошувалася у відкритих торгах, що не відбулися : З аналізу зазначених закупівель 

видно, що фармацевтична продукція закуплена за значно вищою ціною, ніж планувалося у 

процедурах відкритих торгів. Саме це могло стати причиною того, що для участі в торгах 

було подано менше двох тендерних пропозицій 

 

Ідентифікатор 

тендера 

Процедура 

закупівлі Тендер Код СРV 

Очікувана 

вартість 

 Постачальник 

UA-2018-04-10-
000383-b 

Переговорна 

процедура 

 

Ketamine, Morphine, 
Diazepam, Fentanyl, 
Trimeperidine*, 
Sodium oxybate (або 
еквівалент) 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

 
1 437 
832,83  

Комунальне 

підприємство 

«Аптечне об’єднання 

«ФАРМАЦІЯ» 

Запорізької обласної 

ради. 

02124953  
 

4. Дискримінаційні вимоги ТД: 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником  Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер" Запорізької обласної ради, було проведено ряд закупівель, перелік яких наведено 

нижче: 

Ідентифікато

р тендера 

Очікувана 

вартість 

Знаходження вимоги у ТД та формулювання 

 

UA-2017-11-

10-002720-b 

432 734,00 

 

 Відповідно до п. 4 Додатку 2 до ТД Учасник повинен надати 

оригінал гарантійного листа виробника Товару 

(представництва, філії виробника – якщо їх відповідні 

повноваження поширюються на територію України, але при 

цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної 

діяльності), яким підтверджується інформація про 

виробництво Товару та можливість поставити Учаснику 

необхідну кількість Товару, який є предметом закупівлі та 

пропонується Учасником в установлені цією документацією 

строки та терміни придатності (документ може бути наданий 

на мові оригіналу) . 

UA-2018-05-

03-002562-a 280 000,00 

Відповідно до Додатку 1 до ТД Учасник надає 

відсканований в електронному вигляді оригінал гарантійного 

листа виробника, яким підтверджується можливість 

поставки товару, який є предметом закупівлі торгів та 

пропонується Учасником у необхідній кількості, якості та 

строки. Гарантійний лист повинен включати номер 

процедури закупівлі, назву предмету закупівлі та назву 

Замовника згідно оголошення 

UA-2018-06-

21-000027-c 4 000 000,00 

Відповідно до п. 4 Загальних умов Додатку 3 до ТД: З метою 

запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій 

на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник 

надає оригінал гарантійного листа виробника (офіційного 

представника в Україні), яким підтверджується можливість 

поставки товару Учасником, який є предметом закупівлі цих 

торгів, у необхідній кількості та в терміни визначені 



тендерною документацією. 

UA-2018-06-

21-000030-c 2 700 000,00 

Відповідно до п. 4 Загальних умов Додатку 3 до ТД: З метою 

запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій 

на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник 

надає оригінал гарантійного листа виробника (офіційного 

представника в Україні), яким підтверджується можливість 

поставки товару Учасником, який є предметом закупівлі цих 

торгів, у необхідній кількості та в терміни визначені 

тендерною документацією. 

UA-2018-06-

21-000132-a 2 300 000,00 

Відповідно до п. 4 Загальних умов Додатку 3 до ТД: З метою 

запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій 

на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник 

надає оригінал гарантійного листа виробника (офіційного 

представника в Україні), яким підтверджується можливість 

поставки товару Учасником, який є предметом закупівлі цих 

торгів, у необхідній кількості та в терміни визначені 

тендерною документацією. 

UA-2018-08-

21-000258-a 1 200 000,00 

Відповідно до п. 5 Додатку 3 до ТД: Спроможність Учасника 

поставити запропонований товар повинна підтверджуватись 

оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник 

не є виробником товару) або його офіційного представника в 

Україні (таке представництво повинно підтверджуватись 

копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від 

виробника), що підтверджує можливість постачання 

Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, 

якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною 

документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист 

повинен включати номер процедури закупівлі в системі 

електронних закупівель, назву предмета закупівлі, а також 

назву Учасника та назву Замовника (Учасник надає скан-

копію оригіналу гарантійного листа). 

UA-2018-07-

31-000536-a 1 640 000,00 

Відповідно до п. 6 Загальних вимог Додатку 3 до ТД: 

Можливість поставки товару у кількості, в асортименті, зі 

строками придатності та в терміни, визначені цією 

тендерною документацією та пропозицією Учасника, 

повинна бути підтверджена гарантійним листом виробника  

(його офіційного представника (дистриб’ютора) або 

заявника державної реєстрації предмету закупівлі в Україні. 

У разі надання гарантійних листів від представників 

(дистриб’юторів) додатково надається документ який 

підтверджує повноваження від виробника чи заявника 

держаної реєстрації. Учасник повинен надати (завантажити 

у сканованому вигляді) оригінали таких гарантійних листів 

та копії документів, що підтверджують офіційний статус 

представника виробника. 

UA-2018-08-

21-000351-a 940 000,00 

Відповідно до п. 5 Додатку 3 до ТД: Спроможність Учасника 

поставити запропонований товар повинна підтверджуватись 

оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник 

не є виробником товару) або його офіційного представника в 

Україні (таке представництво повинно підтверджуватись 

копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від 

виробника), що підтверджує можливість постачання 

Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, 

якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною 

документацією та пропозицією Учасника. 

UA-2018-09-

05-000435-c 1 500 000,00 

Згідно з пп. 1.1.13. Розділу 3 ТД учасник надає: оригінал 

гарантійного листа виробника(ів) (представництва, філії 

виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються 



на територію України) або представника, дилера, 

дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником, яким 

підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у 

кількості, відповідної якості та з відповідними термінами 

придатності, строками поставки, визначеними цією 

тендерною документацію та тендерною пропозицією 

учасника торгів (повноваження представника, дилера, 

дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень або 

договорів про співпрацю, іншими документами виробника, 

якими виробник доручає представнику, дилеру, 

дистриб'ютору надавати зазначені гарантії). 

UA-2018-07-

27-000540-c 2 060 000,00 

Згідно з п. 6 розділу «Загальні вимоги» Дадатку 3 до ТД: 

учасник повинен надати гарантійний лист виробника  (його 

офіційного представника (дистриб’ютора) або заявника 

державної реєстрації предмету закупівлі в Україні. У разі 

надання гарантійних листів від представників 

(дистриб’юторів) додатково надається документ який 

підтверджує повноваження від виробника чи заявника 

держаної реєстрації. 

Учасник повинен надати (завантажити у сканованому 

вигляді) оригінали таких гарантійних листів та копії 

документів, що підтверджують офіційний статус 

представника виробника. 

UA-2018-09-

25-000454-c 2 070 000,00 

Згідно з п. 6 розділу «Загальні вимоги» Дадатку 3 до ТД: 

Можливість поставки товару у кількості, в асортименті, зі 

строками придатності та в терміни, визначені цією 

тендерною документацією та пропозицією Учасника, 

повинна бути підтверджена гарантійним листом виробника  

(його офіційного представника (дистриб’ютора) або 

заявника державної реєстрації предмету закупівлі в Україні. 

У разі надання гарантійних листів від представників 

(дистриб’юторів) додатково надається документ який 

підтверджує повноваження від виробника чи заявника 

держаної реєстрації. 

UA-2017-10-

04-002633-b 286 000,00 

Згідно з п. 3 Додатку 2 до ТД: Учасник повинен надати 

оригінал гарантійного листа виробника Товару (офіційного 

дистриб’ютера, представництва, філії виробника – якщо їх 

відповідні повноваження поширюються на територію 

України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють 

комерційної діяльності), яким підтверджується інформація 

про виробництво Товару на даному підприємстві-виробнику 

та можливість поставити Учаснику необхідну кількість 

Товару, який є предметом закупівлі та пропонується 

Учасником в установлені цією документацією строки 

(документ може бути наданий на мові оригіналу). 

UA-2018-08-

20-000060-b 350 000,00 

Відповідно до п. 5 Додатку 3 до ТД Спроможність Учасника 

поставити запропонований товар повинна підтверджуватись 

оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник 

не є виробником товару) або його офіційного представника в 

Україні (таке представництво повинно підтверджуватись 

копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від 

виробника), що підтверджує можливість постачання 

Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, 

якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною 

документацією та пропозицією Учасника. 

 



Відповідно до вказаних пунктів Замовником вимагається, що учасник у складі своєї 

пропозиції повинен надати гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником 

товару) або його офіційного представника в Україні. У більшості з наведених закупівель є 

також вимога про підтвердження представництва копією відповідного листа, доручення, 

авторизації, тощо. Але встановлення Замовником у Документації вимоги щодо необхідності 

надання учасником Процедури закупівлі гарантійного листа саме від виробника продукції 

стосовно поставки ним учаснику Процедури закупівлі необхідної кількості товару відповідно 

до вимог Документації обмежує коло учасників Процедури закупівлі лише тими суб'єктами 

господарювання, які можуть отримати такий лист від виробника продукції, що є предметом 

закупівлі, та є дискримінацією по відношенню до учасників Процедури закупівлі, які можуть 

запропонувати таку продукцію на умовах та у відповідності до вимог Документації, 

встановлених Замовником, але з незалежних від них обставин не мають змоги отримати 

вищевказаний гарантійний лист від виробника до моменту визнання таких учасників 

переможцем Процедури закупівлі. При цьому, Документація та така вимога є 

дискримінаційною. 

5. Зауваження щодо змісту тендерної документації 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником  Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер" Запорізької обласної ради було проведено закупівлю (UA-2018-08-20-000060-b) 

«Монітор пацієнта» ДК 021:2015: 33195000-3 — Системи моніторингу стану пацієнта 

очікуваною вартістю 350 000,00 грн. за процедурою «відкриті торги», на яких переможцем 

було визнано ФОП Замбурська Олександра Вадимівна  (код: 3316202586), але:  

Згідно п. 5 Розділу 3 Тендерної документації: «Для участі у процедурах закупівель 

учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають наступним критеріям згідно 

статті 16 Закону: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність 

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід». А також: 

«Перелік документів, які учасник зобов`язаний надати у тендерній пропозиції для 

документального підтвердження відповідності учасника встановленим критеріям та вимогам 

згідно із законодавством наведений у Додатку 1 до цієї документації «Кваліфікаційні 

вимоги». 

На виконання зазначеної вимоги ФОП Замбурська Олександра Вадимівна було надано 

довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації (файл «2.pdf»), згідно з якою 

облікова кількість працівників - 1 працівник (Замбурська Олександра Вадимівна). 

Спеціальність працівника – вчитель молодших класів з правом викладання інформатики та 

англійської мови.  

Враховуючи те, що предметом закупівлі є ДК 021:2015: 33195000-3 — Системи 

моніторингу стану пацієнта, вважаємо, що наявність працівників відповідної кваліфікації є 

сумнівною. Вважаємо за доцільне у подальшому зазначати у ТД, наявність працівників яких 

спеціальностей необхідні. 

 



6. Порушення плану закупівель:  

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

Замовником Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 02006691) було оголошено ряд 

закупівель, перелік яких наведено нижче: 

 

Ідентифікатор 

тендера Тендер 

Очікувана 

вартість 

Процедура 

закупівлі 

Статуси 

процедур 

UA-2017-09-

13-000728-a 

Bicalutamidum, Anastrozolum, Imatinib, 

Ipidacrine (або еквівалент) 540000 

Відкриті 

торги 

Завершена 

закупівля 

UA-2017-08-

16-000091-b 

Bicalutamidum, Anastrozolum, Imatinib, 

Ipidacrine (або еквівалент) 540000 

Відкриті 

торги 

Закупівля не 

відбулась 

 

За результатами опрацювання закупівель замовника, встановлено: у річному плані 

(додатку) за даним предметом закупівлі міститься рядок UA-P-2017-08-16-000141-b, згідно з 

яким орієнтовний початок проведення процедури – вересень, 2017 р. А отже, закупівля UA-

2017-08-16-000091-b у річному плані (додатку) не відображена. 

 

Замовником Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 02006691) було оголошено ряд 

закупівель, перелік яких наведено нижче: 

 

Ідентифіка

тор 

тендера Тендер 

Очікувана 

вартість 

Процедура 

закупівлі 

Статуси 

процедур 

UA-2018-

04-10-

000383-b 

Ketamine, Morphine, Diazepam, 

Fentanyl, Trimeperidine*, Sodium 

oxybate (або еквівалент) 

1437832,8

3 

Переговор

на 

процедура 

Завершена 

закупівля 

UA-2018-

03-14-

001042-c 

Ketamine, Morphine, Diazepam, 

Fentanyl, Trimeperidine*, Sodium 

oxybate (або еквівалент) 1437870 

Відкриті 

торги 

Закупівля 

не 

відбулась 

UA-2018-

02-24-

000001-b 

Ketamine, Morphine, Diazepam, 

Fentanyl, Trimeperidine*, Sodium 

oxybate (або еквівалент) 1437870 

Відкриті 

торги 

Закупівля 

не 

відбулась 

 

За результатами опрацювання закупівель замовника, встановлено: у річному плані 

(додатку) за даним предметом закупівлі міститься рядок UA-P-2018-02-02-001814-c, згідно з 

яким орієнтовний початок проведення процедури – лютий, 2018 р. А отже, закупівлі UA-

2018-03-14-001042-c та UA-2018-04-10-000383-b  у річному плані (додатку) не відображені. 

 

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» 

закупівля здійснюється відповідно до річного плану. При цьому, наведеними положеннями 

Закону також передбачено, що річний план, додаток до річного плану та зміни до них 

безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 

протягом п’яти днів з дня їх затвердження. Замовник зобов’язаний відображати достовірні 

відомості, шляхом внесення змін у відповідні поля в системі електронних закупівель 

ProZorro. 

 



7. Інші порушення: 

 

Також просимо Вас звернути увагу та дати належну оцінку діям Замовником 

Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької 

обласної ради при проведенні наступних закупівель: 

 

Ідентифікатор тендера Зауваження або можливе порушення 

UA-2018-04-10-000383-b 

Не заповнена частково специфікація - відсутня прив'язка до 

номеру та дати договору, особливо з урахуванням того що вона 

завантажена окремим файлом 

UA-2018-07-27-000540-c 

Протокол засідання тендерного комітету №119 від 05.10.2018 р. 

(«Протокол відхилення.docx») не містить підписів членів 

тендерного комітету та печатки, а отже не може вважатися 

документом 

 

Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 

всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього 

Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а 

також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, 

уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель».  

 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» 

та ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -   

 

 

ПРОШУ: 

 

1. Перевірити дії посадових осіб КУ "Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер" Запорізької обласної ради з приводу вищезазначених закупівель на законність та 

відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

2. Зобов’язати посадових осіб КУ "Запорізький обласний клінічний онкологічний 

диспансер" Запорізької обласної ради здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у 

відповідності до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. 

3. Притягти посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства, до 

відповідальності. 

4. Відповідно до законодавства вжити заходів для усунення порушень.  

 

Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку, 

передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу: 

zp@nashigroshi.org. 

 

 



Керівник ГО "Медіавізія" 

Сидоров Ю. І.          11.12.2018 


