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вих. №722/2 від «25» квітня 2019 р.  

Комунальний некомерційне підприємство 

Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня  ім. академіка 

Михайла Давидова» 

вул. Миколи Амосова, 5, м. Конотоп, Сумська 

область, Україна, 41600 

konotopcrldavidova@ukr.net 
CRB_LUDA1962@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/ вашим 

закладом: "Комунальний некомерційне підприємство Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня  ім. академіка Михайла Давидова", (надалі – Замовник), оголошено 

процедуру відкритих торгів, код за ДК 021:2015 – 33600000-6 – Фармацевтична продукція (Von 

Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination), очікуваною вартістю 67 000,00 грн., 

ID номер закупівлі UA-2019-04-19-000368-a. 

 

Аналіз тендерної документації вищевказаної закупівлі встановив наступні ознаки 

порушень:  

1. Наявність дискримінаційних положень, які суперечать чинному законодавству у сфері 

публічних закупівель та потенційно звужують можливу кількість Учасників у торгах згідно 

встановленого законом порядку, тим самим порушуючи їхні права. Згідно зі ст. 3 Закону 

України «Про публічні закупівлі», (надалі – Закон), одним з принципів здійснення закупівель є 

недискримінація учасників. Дана норма також знайшла своє відображення в ч. 3 ст. 5 Закону, де 

вказано, що замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Крім того, 

відповідно до ч. 4 ст. 22 Закону, передбачено, що тендерна документація не повинна містити 

вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. 

 

Замовником, відповідно до Додатку 5 тендерної документації, у п.8, вимагається: "З 

метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження можливості своєчасного 

постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає: 

Авторизаційний лист виробника або його офіційного представництва/філії виробника (якщо їх 

відповідні повноваження поширюються на територію України)/дилера/дистриб’ютора 

повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами (доручення (нь) або 

договору (ів) про співпрацю, тощо), щодо підтвердження можливості постачання товару, який є 

предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками 

придатності та в терміни, визначені тендерною документацією". 

Дана вимога є дискримінаційною, з даного приводу також надано роз’яснення у спільному 

листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства охорони здоров’я 

http://crl-konotop.in.ua/goto/https:/e.mail.ru/compose?To=konotopcrldavidova@ukr.net
https://prozorro.gov.ua/
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України, щодо закупівлі лікарських засобів № 3301-04_55905-03_01.7_33810 від 19.12.2018, де 

зазначено, що 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.  

 

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,   

 

ПРОСИМО: 

 

 1. Врахувати надану інформацію про виявлені дискримінаційні вимоги у публічній 

закупівлі за ID номер закупівлі UA-2019-04-19-000368-a, внести зміни до тендерної 

документації та привести до вимог чинного законодавства України. 

 

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

 

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту iaa.request@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: 

Колганова Поліна (095) 417 56 43 

 


