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вих. № 206 від «22» травня 2018 р. 1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

36039, Україна, Полтавська область, 

м. Полтава, вулиця Енгельса, 27-а 

1mkl_byh@ukr.net 

 

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. 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ Ваша 

установа, «1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»  (надалі – Замовник), оголосила процедуру 

відкритих торгів за предметом «ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб 

медицини, стоматології та ветеринарної медицини - 2 найменування», за ID номером закупівлі: 

UA-2018-05-04-000534-c.  

Предметом даної закупівлі є складне, дороговартісне медичне обладнання, яке буде 

використовуватись протягом багатьох років. Успішне проведення вище зазначеної закупівлі 

вкрай важливе та має стратегічне значення для діяльності як Вашої установи, так і для 

отримання пацієнтами м. Полтави своєчасної та якісної діагностики.  

Наша організація при виявленні ознак порушень у публічних закупівлях в першу чергу 

інформує про це замовників та надає рекомендації щодо їх усунення. Замовники в праві 

враховувати надані рекомендації або відмовитися від них. Адже відповідальність за порушення 

вимог, установлених Законом «Про публічні закупівлі» та нормативно-правовими актами, 

розробленими відповідно до цього Закону, несуть саме члени тендерного комітету або 

уповноважена особа замовника. Наша організація не втручається в процес процедур закупівель, 

а лише намагається допомогти замовникам провести закупівлю. 

Детально проаналізувавши оголошення та тендерну документацію, було встановлено 

ознаки порушень. А саме: 

1. Вимога надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в 

Україні (п 7.3 тендерної документації). Гарантійний лист немає жодної юридичної сили та не 

дає підтвердження Замовнику з приводу якості товару, строків поставки та законності 

отримання товару учасником. Фактично це декларація виробника перед учасником торгів у 

довільній формі, яка не може слугувати доказом чи підтвердженням того, що цей учасник має 

можливість постачання обладнання, необхідного Замовнику. Крім того така вимога містить 

ризики, які обмежують коло потенційних учасників, робить неможливим участь у закупівлі 

виробників, які виробляють тільки один з двох приладів, які є предметом закупівлі. Внаслідок 

цього на торги можуть прийти менше двох учасників, або ж участь прийматимуть пов’язані 

особи.  

Для захисту від недобросовісних учасників (які можуть поставити обладнання не в 

необхідній кількості, неякісне та з порушенням строків) рекомендуємо замість гарантійного 

листа від виробника, встановити в оголошенні до закупівлі та у тендерній документації вимогу 

щодо забезпечення виконання договору.  
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2. Технічними вимогами щодо предмета закупівлі передбачено точні характеристики, без 

вказання діапазону. Що може свідчити про посилання на конкретну торгівельну марку товару 

без зазначення можливості надати еквівалент  Вищенаведене положення прямо суперечить п.3 

ч.2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі». У разі якщо таке посилання є необхідним, 

воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент». 

Встановлення Вами чіткого значення параметру обладнання замість діапазону значень може 

привести до того, що обладнання, яке є краще за важливими критеріями, та відповідає медико-

технічним вимогам не буде відповідати за менш важливими показниками. Крім того є ризик, що 

сучасне обладнання буде мати технічні характеристики, які частково відповідатимуть 

сукупності зазначених вимог, що може призвести до постачання застарілого обладнання.  

Саме тому рекомендуємо змінити технічні параметри до обладнання таким чином, щоб 

вони охоплювали більший діапазон сучасних томографів.  

3. Згідно з  п. 7 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-

VІІІ передбачено, що проект договору має містити порядок зміни його істотних умов. Випадки, 

коли можна змінювати істотні умови договору, прописані в статті 36 Закону. Проект договору 

до вище зазначеної закупівлі не містить конкретизованого порядку внесення змін до істотних 

умов договору. Рекомендуємо прописати порядок внесення змін до істотних умов договору 

відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ. 

4. Вимога надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки ДПІ про відсутність 

заборгованості, яка видана не раніше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

органу повідомлення про намір укласти договір та не пізніше 5 днів від цієї дати.  

Повідомляємо Вам, що ця довідка має строк дії 10 днів та видається протягом 5 

робочих днів. Для того, щоб надати цю довідку учасник має замовити цю довідку не раніше, 

ніж за 5 днів до публікації повідомлення про намір укласти договір. Таким чином для того, щоб 

виконати Ваші вимоги учасник має точно знати дату публікації повідомлення про намір 

укласти договір. Або ж кожен учасник має замовляти цю довідку кожні 5 днів від дня 

проведення аукціону, і до дня укладання договору з одним з учасників, створюючи таким 

чином додаткове навантаження на ДПІ. 

Виходячи з вище викладеного, рекомендуємо не прив’язувати дату довідки до дати 

повідомлення про намір укласти договір. Адже навіть в інших тендерних документаціях 

закупівель Вашого закладу встановлено не таку вимогу щодо строків довідки про відсутність 

заборгованості з ДПІ. Наприклад, у тендерній документацій Вашої установи щодо закупівлі 

обладнання для анестезії та реанімації за ID номером UA-2018-03-30-001712-a, встановлено п. 

3.5.6 вимогу надати «довідку, виданої уповноваженим органом, про відсутність заборгованості 

щодо сплати податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів (для іноземних осіб – довідка 

уповноваженого органу щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та її офіційний 

переклад українською мовою). Довідка має бути чинною на дату подання Учасником». 

Відмітимо, що ця закупівля була успішно завершена. 

Також повідомляємо Вам, що з метою забезпечення зручності для платників в отриманні 

адміністративної послуги щодо видачі Довідки доопрацьовано електронний сервіс 

«Електронний кабінет платника». За допомогою зазначеного сервісу надано можливість 

платникам з використанням електронного цифрового підпису будь-якого акредитованого 

https://edz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=38078
https://edz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=38078
https://edz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=38078
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центру сертифікації ключів надіслати заяву та отримати Довідку в електронному вигляді, яка 

підписана ЕЦП посадових осіб відповідного контролюючого органу. Суб’єкти сфери публічних 

закупівель, а також будь-які зацікавлені органи/суб’єкти у загальнодоступній частині 

Електронного кабінету платника, вхід до якої здійснюється без ідентифікації користувача, після 

застосування фільтрів для пошуку «Індивідуальний податковий номер, «Номер довідки», «Дата 

довідки» мають можливість переглянути видані платникам Довідки та/або завантажити Довідку 

у вигляді EML файлу з ЕЦП посадових осіб відповідного контролюючою органу. Ураховуючи 

викладене, рекомендовано всім замовникам визначати в тендерній документації спосіб 

документального підтвердження відсутності підстави щодо заборгованості зі сплати податків 

і зборів (обов’язкових платежів) з урахуванням зазначеної у листі інформації, з метою 

забезпечення зручності для платників податків. Наприклад, ви можете викласти вимогу щодо 

довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів у наступному виді: «надати 

оригінал довідки, яка видана уповноваженим органом або роздрукована довідка, що замовлена 

переможцем через «Електронний кабінет платника» (із зазначенням: індивідуального 

податкового номеру, номеру довідки та дати довідки), про відсутність заборгованості з 

податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (дана довідка повинна 

бути датована не раніше дня публікації оголошення про проведення даної закупівлі на веб-

порталі Уповноваженого органу). 

5. Також рекомендуємо у майбутніх закупівлях не об’єднувати в одному лоті два різних 

види медичного обладнання. У даному випадку предмет закупівлі визначено правильно, але 

згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження 

порядку визначення предмету закупівлі» від 17.03.2016  № 454 (абз. 4, ч. 1, ІІ розд.) замовник 

може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої – восьмої 

цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки 

товарів, виконання робіт або надання послуг. Об’єднання в одному лоті закупівлі товарів за 

різними видами обладнання призводить не тільки до дискримінації та обмеження конкуренції 

(участь у тендері можуть взяти тільки постачальники, які  запропонують одразу дві позиції 

медичного обладнання), а й до зниження ефективності та економії бюджетних коштів. З 

приводу цього питання рекомендуємо ознайомитися з рішенням колегії Антимонопольного 

комітету України № 1312-р/пк-пз від 17.03.2017. В якому розглядалося закупівля щодо 

об’єднання в один лот декількох позицій. І, хоча Замовником також було вірно визначено 

предмет закупівлі, колегія АМКУ встановила, що відсутність поділу предмета закупівлі на лоти 

обмежує участь у тендері тільки тими постачальниками, які зможуть запропонувати товари 

одразу по всім позиціям та зобов’язала внести зміни у тендерну документацію. Наприклад, за 

тендером Вашої установи щодо медичного обладнання для анестезії та реанімації за ID 

номером UA-2018-03-30-001712-a ви сформували предмет закупівлі, поділивши його на три 

лоти.  Відмітимо, що ця закупівля була успішно завершена. 

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 та 

призводять до дискримінації учасників. Вважаємо, що положення оголошення та тендерної 

документації  мають ознаки дискримінації учасників. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15/paran14#n14
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Згідно з  ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовники повинні 

дотримуватися таких принципів здійснення закупівель: добросовісна конкуренція серед 

учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях 

закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій; 

запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Згідно ст. 9 Закону «Про публічні закупівлі» громадські організації мають право 

вільного доступу до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню 

відповідно до Закону, здійснювати аналіз та моніторинг інформації, розміщеної в електронній 

системі закупівель, а також інформувати контролюючі та правоохоронні органи про виявленні 

ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель.  

 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

 

1. Усунути порушення, шляхом внесення змін в оголошення та тендерну документацію. 

2.  Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки. 

 

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту iaa.ukraine@gmail.com в 

електронному вигляді або на поштову адресу організації: м. Полтава, вул. Гоголя, 12, 

оф. 501 в установлені законодавством терміни. 

 

З повагою, 

 

 

 

Виконавчий директор  

ГО «Інститут аналітики та адвокації»                            Ю. І. Ромашко 
 

 

виконавець: 

Довгошей Олександр 

(067-799-80-35) 
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