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Вих. 24-04/1 від 24 квітня 2019 р. 

Державна установа «Інститут медицини праці 

ім. Ю.І. Кундієва Національної Академії медичних 

наук України»  

impbuh@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 у місті Києві та 

Київській області є Руденко Тетяна.   

Під час проведення моніторингу здійснення публічних закупівель замовниками міста 

Києва та Київської області мною було встановлено, що державна установа «Інститут 

медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної Академії медичних наук України» 

(далі - Замовник) проводить процедуру закупівлі, що містить ознаки порушення Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), а саме: 

Ідентифікатор процедури закупівлі  UA-2019-04-12-002768-a. 

Очікувана вартість – 1 200 500,00 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – фармацевтична продукція (117 найменувань). 

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

Проаналізувавши процедуру закупівлі, мною встановлено, що тендерна документація 

містить вимоги, які 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 3 додатку 2 тендерної документації учасник повинен 

«Надати документ від 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 
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з вимогами Замовника, у вигляді авторизаційного листа (лист повинен включати 

ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі 

Уповноваженого органу, назву предмету закупівлі та адресуватися Замовнику згідно 

оголошення). Вимога стосується товару, кількість якого становить від 200 упаковок».  

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.  

Крім того підкреслюю, що до предмета закупівлі включено 15 позицій товару, 

кількість якого становить 200 і більше упаковок. Тобто, учаснику буде необхідно отримати 

значну кількість авторизаційних листів, що ускладнює участь у закупівлі.  

Двадцять другого грудня минулого року 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, 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, відповідно до Листа, з метою створення умов для добросовісної 

конкуренції серед учасників закупівель, замовникам при закупівлі лікарських засобів для 

предметів закупівлі, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 200 000 гривень та які 

містять два та більше лікарських засобів з різними МНН, рекомендується визначити 

окремі частини предмета закупівлі (лоти) щодо кожного окремого МНН за умови, що 

вартість кожної окремої частини предмета закупівлі (лота) дорівнює або перевищує 

50 000 гривень.  

Замовником сформовано предмет закупівлі таким чином, що до нього включено 117 

найменувань лікарських засобів без поділу на лоти.  

Об’єднання в одному лоті великої кількості найменувань фактично зменшує 

конкуренцію та унеможливлює прийняття участі у відкритих торгах постачальникам, які з 

різних підстав не мають доступу до повного переліку найменувань. Окрім того, включення в 

один лот декількох різних лікарських засобів не дає змоги й виробнику безпосередньо брати 

участь в тендері, оскільки виробник обмежений власним портфелем лікарських засобів.  

Отже, замовник не зможе в повній мірі дотриматися принципу максимальної економії та 

ефективності.  

З метою уникнення дискримінації потенційних учасників та дотримання принципів 

здійснення закупівель, відповідно до наданих в Листі рекомендацій, вважаю за доцільне 

внесення відповідних змін до тендерної документації, а саме визначити окремі лоти щодо 

кожного окремого МНН, за умови, що вартість окремого лота дорівнює або перевищує 50 000 

гривень.  
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Крім того, як зазначено в пункті 6 додатку 2 тендерної документації, учасник повинен 

надати копію ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю товаром (чинну на дату розкриття 

тендерної пропозиції) згідно із чинним законодавством. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських 

засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», оптова торгівля лікарськими 

засобами - діяльність з придбання лікарських засобів у виробників лікарських засобів або 

інших суб’єктів господарювання, що мають відповідну ліцензію, зберігання, 

транспортування та продажу лікарських засобів з аптечних складів (баз); 

роздрібна торгівля лікарськими засобами - діяльність з придбання, зберігання та 

продажу готових ліків, виготовлених (вироблених) в умовах аптеки, через аптеку та її 

структурні підрозділи безпосередньо громадянам для особистого споживання, закладам 

охорони здоров’я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та 

організаціям без права їх подальшого перепродажу; 

 

Така вимога обмежує коло потенційних учасників лише тими, що отримали ліцензію 

на провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами та унеможливлює участь у закупівлі тих постачальників, що мають ліцензію лише 

на оптову торгівлю лікарськими засобами. Також не зможуть взяти участь у закупівлі 

виробники лікарських засобів, які мають можливість запропонувати якісний товар за 

найвигіднішою ціною. Адже такі суб’єкти господарювання мають ліцензію на здійснення 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, що не відповідає вимогам 

тендерної документації.  

Встановлення в тендерній документації вимоги щодо наявності ліцензії на оптову та 

роздрібну торгівлю лікарськими засобами носить дискримінаційний характер стосовно 

потенційних учасників та суперечить принципам здійснення закупівель.  

 

Крім того, Закон передбачає визначення замовниками 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.  

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

Замовником в пункті 5 розділу ІІІ тендерної документації.  

На підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасники 

повинні надати відповідну  довідку в довільній формі (зазначається інформація про власний 

або орендований спеціалізований автотранспорт засобу (засобів), яким буде здійснюватися 

постачання товару, складів, тощо).  

Хочу відмітити, що зазначена вимога може перешкодити взяти участь у процедурі 

закупівлі тим із учасників, які не мають автотранспорту у власності або оренді, але мають 

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

з перевезення. Замовник буде зобов’язаний відхилити пропозиції таких учасників як такі, що 

не відповідають вимогам тендерної документації. 
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Отже, з метою уникнення дискримінації потенційних учасників та дотримання принципів 

здійснення закупівель 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 03.05.2019. 

 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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