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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

 

ГО «Агентство ефективних рішень» здійснює громадський контроль у сфері 

публічних закупівель та звертається до Вас з інформацією про наступне:  

Богородчанська ЦРЛ, код 01993351 (далі – Замовник) здійснює закупівлі на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - Система). Після 

детальної їх перевірки зазначаємо: 

 

Щодо надмірних вимог до учасників 

 

Відповідно до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), 

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. 

22.12.2018 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», в якому 

викладені рекомендації щодо здійснення закупівель лікарських засобів.  

 Згідно з цим Листом, 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. 

  

В той же час, нами було виявлено, що Замовник зазначав у тендерній 

документації вимогу надати оригінал гарантійного листа від виробника товару або 

уповноваженого представника (представництва, філії) виробника в Україні, яким 

гарантується можливість поставки Учаснику товару, що є предметом закупівлі, у 

необхідній кількості, належної якості, з належним терміном придатності та у визначені 
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строки, з посиланням на номер оголошення про проведення процедури закупівлі. Така 

вимога містилася у наступних закупівлях: 

 

№ 
Унікальний номер 

закупівлі 

Опис предмету 

закупівлі 

Код предмету 

закупівлі 

Очікувана 

вартість, грн 

1 UA-2019-04-12-000360-b  Медичні розчини  

ДК 021:2015: 

33600000-6 — 

Фармацевтична 

продукція 

383 600,00 

2 UA-2019-04-17-001273-c Лікарські засоби  

ДК 021:2015: 

33600000-6 — 

Фармацевтична 

продукція 

500 000,00 

 

Виходячи з викладеного, рекомендуємо Замовнику не встановлювати вимоги 

щодо надання постачальниками гарантійного листа від виробника лікарського засобу 

про можливість поставки лікарського засобу у визначені строки, що сприятиме 

проведенню закупівель більш ефективно та з економією. 

 

Щодо інших порушень у відкритих торгах 

 

17.04.2019 Замовник розмістив у Системі інформацію про проведення відкритих 

торгів на закупівлю лікарських засобів за кодом ДК 021:2015: 33600000-6 — 

Фармацевтична продукція. Очікувана вартість закупівлі - 500 000 гривень. Унікальний 

номер закупівлі -UA-2019-04-17-001273-c. 

Під час аналізу тендерної документації, нами було виявлено, що Замовник на 

порушення частини третьої статті 5 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 No 

1644-VII, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)», введених в дію Указом Президента від 15.05.2017 No133/2017, не врахував 

у тендерній документації заборону здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності 

та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції». 

 

Щодо можливого уникнення процедури відкритих торгів  

 

Відповідно абзацу другого ч. 1 ст. 2 Закону України “Про публічні закупівлі” 

(далі - Закон), цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч 



гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. У разі здійснення закупівель товарів, робіт та 

послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість 

предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, 

що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково 

оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель.  

 

Ч. 1 ст. 12 Закону визначає, що закупівля може здійснюватися шляхом 

застосування однієї з таких процедур закупівлі як відкриті торги, конкурентний 

діалог, або переговорна процедура закупівлі. Зокрема, ч. 2 ст. 12 передбачає, що 

Замовник здійснює процедури закупівлі, передбачені ч. 1 цієї статті, шляхом 

використання електронної системи закупівель. Відповідно до частини 7 ст. 2 Закону 

забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, 

визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату 

замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим 

Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою 

уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.  

 

Протягом 2019 року Замовник оприлюднив у Системі 7 звітів про укладені 

договори на закупівлю дослідного обладнання , а саме: 

 

№ Унікальний номер закупівлі Код предмету закупівлі 
Очікувана 

вартість, грн 

1 UA-2019-09-23-002143-b 

ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи 

реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання 5 000,00 

2 UA-2019-08-21-001484-c 

  ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи 

реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання 31 087,00  

3 UA-2019-08-20-000497-b 

ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи 

реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання 55 000,00 

4 UA-2019-08-20-000705-a 

ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи 

реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання 32 000,00 

5 
      UA-2019-04-16-000713-c 

 

ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи 

реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання 51 490,00 

6 UA-2019-08-15-000485-c 

ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи 

реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання 12 150  



7 
UA-2019-03-25-000519-a 

 

ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи 

реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання 57 800,00  

Оскільки загальна вартість закупівлі дослідного обладнання, складає 244 527,00 

гривень, що перевищує межі, встановлені ч.1 ст. 2 Закону, Замовникові слід було здійснювати 

дані закупівлі шляхом застосування однієї з процедур, передбачених Законом.  Таким чином,  

Замовник міг допустити порушення ч.7 ст.2 Закону.  

  

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону за порушення вимог, 

установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до 

цього Закону, члени тендерного комітету замовника та/або  уповноважена особа (особи) 

несуть відповідальність згідно із законами України. 

Стаття 164
-14

 КпАП України передбачає, що здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель; оцінка 

пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за 

критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів 

(кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних 

торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який 

став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають 

вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної 

документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про 

закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів 

у випадках, передбачених законом, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від 

семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

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.  

 

Виходячи з вищевикладеного, 

  

ПРОШУ: 

1. Надати пояснення особі, відповідальній за здійснення закупівель, та тендерному 

комітету щодо зауважень до проведення закупівель, викладених в цьому зверненні та 

проконтролювати, щоб подібних порушень в подальшому не було.  

2. Зобов’язати відповідальних осіб (членів тендерного комітету або уповноважену особу) 

проводити закупівлі відповідно до норм Закону та підзаконних нормативно-правових 

актів.  



  

Прошу розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законодавством 

строки письмово або електронною поштою на е-mail: ageffsolutions@gmail.com  

 

З повагою 

Голова правління ГО  

«Агентство ефективних рішень»       Бринський О. Б. 

 

 
Вик. Пілянська О.  

Тел. (099)202 75 50  

       (067)379 33 32  
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