
Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький міський цинічний пологовий 
будинок №2» повідомляє, що Ваш лист №21-01/1 від 21.01.2019р., який надійшов на нашу 
електронну адресу з проханням невідкладно вжити заходів щодо призупинення порушення 
законодавства у сфері закупівельшляхом внесення змін до тендерної документації по закупівлі № 
иА-2019-01-11-000951-с. в межах компетенції розглянуго.

Стосовно чого, повідомляємо наступне:
Керуючись п.18 ч.І ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі»:«'дре4лгег

закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у  межах єдиної процедури закупівлі, 
щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі 
застоування переговорної процедури закупівлі).Прелмет закупівлі визначається замовником у  
порядку, встановленому Уповноваженим органом,;»

та п.37 ч.І ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі»: « частина предмета 
закупівлі  (лот)- визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної 
процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах у  разі 
застоування переговорної процедури закупівлі,»

Замовник, формуючи технічну специфікацію предмета закупівлі^ цілях максимальної 
ефективності та економії' майбутньої поставки від одного учасника (постачальника) предмета 
закупівлі, характеристики якого визначені виходячи з функціональних потреб підприємства, 
керуючись принципами здійснення закупівлі, закріплених у ст. З Закону України «Про публічні 
закупівлі», не вважає критерії, викладені в тендерній документації, дискримінаційними.

Щодо ж  стосується поділу предмету закупівлі на окремі лоти:
При плануванні предмету закупівлі, зважаючи на специфіку закладу та детальному 

вивченні ринку даного товару, Замовником прийнято рішення, що проведення закупівлі 
лікарських засобів єдиною закупівлею. Зазначемо, визначення предмету закупівлі 
встановлено у  Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом 
Міністерства економічного розвитку і  торгівлі України від 17.03.2016 № 454 (далі -  
Порядок). Абзацами шостим, сьомим пункту 1 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі 
запроваджено особливості визначення предмета закупівлі лікарських засобів, а саме: під час здійснення закупівлі 
лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного 
словника із зазначенням у  дужках міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі — МНН). У разі 
якщо предмет закупівлі лікарських засобів містить два та більше лікарських засобів, замовником у 
дужках зазначається МНН кожного лікарського засобу. Замовник може визначити окремі частини 
предмета закупівлі (лоти) за МНН, за формою випуску, за дозуванням, за обсягом та/або за місцем 
поставки лікарських засобів.Тобто, розподіляти предмет закупівлі на лоти є правом, а не 
обов’язком Замовника.

Разом із цим, Порядком визначення предмета закупівлі не перелбачено переліку випадків, 
коли саме Замовник може та мас визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти) у процедурі 
закупівлі, лікарських засобів та критерії' такого поділу.

Відповідно до розділу 2 Єдиного закупівельного словника, національний класифікатор 
(ЄРУ) складається з основного і додаткового словника. Основний словник базується на системі 
кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев’яти цифр; групи цифр у свою чергу 
відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет 
контракту. У свою чергу класи поділяються на категорії, які дають більший ступінь деталізації 
товару в межах кожної категорії.

З огляду на зазначене вбачається, що згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, 
Замовник закупівлі лікарських засобів самостійно формує предмет закупівлі в межах групи 
«Фармацевтична продукція», яка може включати в себе необмежену кількість видів лікарських 
засобів у межах визначених класів та категорій.

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» лікарський засіб — це будь-яка 
речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів 
та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики 
захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох 
активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин), яка може бути призначена для 
запобігання вагітності, відновлення, корекції' чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом 
здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного 
діагнозу.



А, зі змістом Листа № 3301-04/55905-03/01.7/33810 від 19.12.2018 року Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства охорони здоров’я України «Щодо 
закупівель лікарських засобів» наше підприємство було ознайомлене ще до оголошення даної 
закупівлі. І, зважаючи на те, що зміст вищезгаданого листа містить виключно рекомендаційний 
характер, водночас не містить, як і жоден нормативно-правовий акт.відомостей щодо 
переліку випадків, коли Замовник може та має визначати окремі частини предмета 
закупівлі (лоти) в процедурі закупівлі лікарських засобів та критерії такого поділу.

У своїй діяльності КНП «Вінницький міський клінічний пологовий будинок 
№2»діє виключно у межах чинного законодавства України та жодним чином не порушує 
його.Таким чином.алресоване Вами проханнящоло призупинення порушення законодавства 
у сфері закупівель шляхом внесення змін до тендерної документації' по закупівлі № иА-2019-01- 
11 -000951-е,— задоволенню не підлягає.

25.01.2019 р.


