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 Відповідно до інформації в системі електронних закупівель ProZorro, замовником 
Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька центральна районна лікарня" 
розміщено Оголошення про проведення допорогових закупівель: 
UA-2019-01-09-000636-c на Дезінфікуючі засоби, ДК 021:2015: 24310000-0 — Основні 
неорганічні хімічні речовини на суму 79 830,00 грн. 
UA-2019-01-09-000546-c на Лабораторні реактиви, ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські 
засоби різні  на суму 98 244,00 грн. 
 
           Проаналізувавши зазначену інформацію, повідомляємо наступне: 
 

Відповідно до Оголошень закупівель Замовник зазначив такі вимоги: 
«з метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на 

своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник 
надає в електронному (сканованому) вигляді гарантійний листа виробника, (а під час 
укладання договору оригінал гарантійний листа виробника) яким виробник підтверджує 
можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками 
придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист 
надається виключно заводом – виробником. Гарантійний лист виробника повинен 
включати: повну назву учасника та замовника, номер оголошення, а також назву 
предмету закупівлі, згідно з оголошенням» та «З кожною поставкою товару, обов’язково 
надаються Сертифікати якості та гарантійний лист виробника» . 

Доводимо до відома Замовника, що згідно п. 8 спільного листа Мінекономрозвитку та 
МОЗ України № 3301-04_55905-03_01.7_33810 від 19.12.2018 Замовникам не 
рекомендується висувати вимоги щодо надання постачальниками гарантійного листа від 
виробника лікарського засобу про можливість поставки лікарського засобу у визначені 
строки, оскільки це не гарантує своєчасного постачання лікарських засобів та в окремих 
випадках може спричинити дискримінацію потенційних учасників закупівлі. Вимога надання 
гарантійних листів при закупівлі «Дезінфікуючі засоби» так саме не гарантує своєчасної 
поставки та може спричинити дискримінацію. На наш погляд такі вимоги спричинили чисельні 
відміни закупівель через відсутність учасників.   

 
Разом з тим, вимога подачі авторизаційних листів прямо суперечить частині третій 

статті 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» (замовник не може встановлювати дискримінаційні 
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вимоги до учасників) та частині 4 статті 22 Закону (тендерна документація не повинна 
містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників). 

 
Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 
 

1. Перевірити зазначені закупівлі на предмет законності та вжити відповідних заходів 
щодо усунення подібних порушень під час здійснення майбутніх закупівель.. 

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

 
З повагою,   

Голова правління                      Ю.Гр         Ю.В. Грига 


