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Вих. 25-10/1  від 25 жовтня 2019 р. 

Національний інститут раку 

YURISTNIR@GMAIL.COM  

 

 

Координатор центру реагування на порушення у 

медичних закупівлях  

Руденко Тетяна Василівна 

093-870-39-81  

rudenko.iaa@gmail.com 

 

Про ознаки порушення при проведенні  

закупівель за державні кошти 

 

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. 

Координатором центру реагування на порушення у закупівлях у місті Києві та 

Київській області є Руденко Тетяна.   
 

Під час проведення моніторингу здійснення публічних закупівель медзамовниками 

мною було встановлено, що Національний інститут раку (далі - Замовник) проводить 

процедуру закупівлі, що містить ознаки порушення Закону України «Про публічні закупівлі» 

(далі - Закон), а саме: 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-09-18-000320-c. 

Очікувана вартість – 1 992 131,50 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – Фармацевтична продукція  (8 лотів).  

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – фармацевтична продукція. 

Проаналізувавши закупівлю встановлено, що тендерна документація містить вимоги, 

що не відповідають принципам закупівель, викладеним у статті 3 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (далі - Закон), зокрема такому, як недискримінація учасників.  

 

Відповідно до пункту 6 Розділу ІІІ тендерної документації «Інформація про технічні, якісні 

та кількісні характеристики предмета закупівлі», «З метою запобігання закупівлі  фальсифікатів 

та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає 

документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов цієї тендерної 

документації, такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у 

кількості, якості, термінами придатності, визначені цією тендерною документацію та тендерною 

пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає: оригінал гарантійного листа 

виробника(ів) (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на 

територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником, 

яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, відповідної якості та 
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з відповідними термінами придатності, строками поставки, визначеними цією тендерною 

документацію та тендерною пропозицією учасника торгів (повноваження представника, дилера, 

дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими 

документами виробника, якими виробник доручає представнику, дилеру, дистриб'ютору надавати 

зазначені гарантії). Гарантійний лист повинен включати: назву замовника, назву учасника, назву 

предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі та кількість  згідно Додатку 2 тендерної 

документації; 

та/або  

копію договору(ів) з виробником(ами) або представником, дилером, дистриб'ютором 

виробника, положення якого(их) повинні передбачати поставку предмета у кількості, відповідної 

якості та з відповідними термінами придатності, строками поставки, визначеними цією 

тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів (повноваження 

представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень або договорів про 

співпрацю, іншими документами виробника)». 

 

Така вимога може перешкодити взяти участь у закупівлі тим суб’єктам 

господарювання, що не мають прямих укладених договорів із виробником продукції або 

представником виробника і тим самим звузити коло потенційних учасників закупівлі. 

Звертаю Вашу увагу, що 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» 

(далі - Лист). 

З метою додержання основних принципів здійснення закупівель, що викладені у 

статті 3 Закону, замовникам рекомендується дотримуватися дій, викладених в Листі.  

Відповідно до Листа, замовникам не рекомендується висувати вимоги щодо надання 

постачальником гарантійного листа від виробника лікарського засобу, оскільки це не 

гарантує своєчасного постачання лікарських засобів. Натомість замовник може 

передбачити в тендерній документації вимогу про надання забезпечення виконання договору 

про закупівлю. 

Крім того, звертаю вашу увагу на те, що виробник лікарського засобу не є стороною в 

договорі про закупівлю, а відтак, замовник не має жодних важелів впливу на виробника, отже 

надання такого листа потенційним учасником жодним чином не підтверджує його 

спроможність виконати умови договору. 

В свою чергу, надання у складі тендерної пропозиції, тобто у відкритому доступі копії 

договору з виробником або його представником може бути неприйнятним для певного кола 

потенційних учасників, оскільки такі договори зазвичай містять інформацію, що є 

конфіденційною.  

Крім того, Замовник включив до Розділу VI тендерної документації пункт, згідно з 

яким переможець торгів після підписання договору з Замовником укладає договір 

страхування фінансових ризиків відповідно до ч. 2 ст. 546 ЦК повного або часткового 

невиконання Договору, з однією із страхових компаній які були відібрані Замовником та, 

перелік яких розміщено на сайті Замовника.. 

В Законі України «Про публічні закупівлі» не передбачено право замовника вимагати 

укладення  договору страхування фінансових ризиків повного або часткового невиконання 

Договору про закупівлю. 
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Реалізація права Замовника на забезпечення виконання договору про закупівлю 

визначена статтею 26 Закону.  

Так, відповідно до частини першої статті 26, Замовник має право вимагати від 

учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю 

забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено 

тендерною документацією. Замовник повертає забезпечення виконання договору про 

закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом 

результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, 

передбачених статтею 37 цього Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, 

але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання вказаних обставин. 

Відповідно до частини другої цієї ж статті, розмір забезпечення виконання договору 

про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору.  

Тендерна документація до предмета закупівлі повинна включати в себе умови, що 

викладені у статті 22 Закону. Так, відповідно до пункту 15 статті 22, тендерна документація 

повинна містити розмір, вид, строк та умови надання, умови повернення та неповернення 

забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати).  

Тендерна документація до зазначеної закупівлі не містить розміру такої гарантії, умов 

її надання, строк, умови повернення.  

Необхідно також підкреслити, що тендерна документація не містить також жодної 

інформації, на яких умовах переможець у тендері зможе укласти такий договір.  

Крім того, Замовник вимагає укладення договору виключно з однією із трьох 

запропонованих ним компаній, що позбавляє учасників права укласти договір з обраною 

ними самими страховою компанією та, можливо, на більш вигідних умовах.  

Необхідно зазначити, що наявність у страхової компанії необхідної ліцензії та всіх 

документів, що необхідні для провадження ліцензійної діяльності, свідчить про її 

спроможність виконувати свої зобов’язання у разі настання страхового випадку, тобто 

страхова компанія відповідає умовам здійснення фінансово-господарської діяльності та 

платоспроможності, що визначені законодавством.  

Таке обмеження кількості страхових компаній Замовником, а також необхідність 

погодитись на укладення договору, умови якого заздалегідь невідомі учаснику, відсутність у 

тендерній документації визначеної суми забезпечення виконання договору може свідчити 

про наявність корупційної складової у діях Замовника,  

Отже, вимога Замовника про укладення договору страхування фінансових ризиків 

суперечить нормам Закону, а відтак є неправомірною та такою, що ставить окремих 

учасників у невигідні умови.  

Рішенням Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету 

України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 

15.10.2019 № 14719-р/пк-пз встановлено, що дії Замовника в частині встановлення у 

Документації наведених вище вимог у спосіб, наведений вище, порушують вимоги частини 

третьої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена 

недискримінація учасників, а також права та законні інтереси Скаржника, пов'язані з його 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n589


4 
 

участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та 

прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені статтею 3 Закону.  

Виходячи з вищевикладеного, Замовник повинен усунути наведені вище 

невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині. 

 

На виконання вказаного Рішення Замовник виключив зазначену вимогу із пункту 6 

«Забезпечення виконання договору про закупівлю», та дослівно переніс її в новостворений 

пункт 7 того ж розділу «Страхування фінансових ризиків».  

Таким чином, Замовником фактично проігноровано рішення Органу оскарження, 

оскільки жодних змін для потенційних учасників в частині виключення дискримінаційних 

умов з тендерної документації замовник не вчинив. 

Вимога про укладання договору страхування фінансових ризиків виключно з однією 

із трьох страхових компаній, що обрані Замовником та на невідомих заздалегідь умовах,  

дискримінує потенційних учасників тендеру, оскільки покладає на них додаткове фінансове 

навантаження. Тобто, ті учасники закупівлі, що не мають вільних коштів у значному розмірі, 

щоб виконати всі вимоги тендерної документації, не зможуть взяти участь у закупівлі.  

 

Прошу надати пояснення з приводу включення до вимог тендерної документації 

укладення договору про страхування фінансових ризиків повного або часткового 

невиконання Договору про закупівлю, що не відповідає нормам Закону та є фінансово 

обтяжливим для потенційних учасників.  

 

Враховуючи викладене, пропоную Замовнику вжити заходи щодо припинення 

порушення законодавства у сфері закупівель шляхом внесення змін до тендерної 

документації. 

Повідомлення про вжиті заходи та пояснення щодо включення до тендерної 

документації  дискримінаційних умов надати на електронну адресу 

rudenko.iaa@gmail.com до 12-00 30.10.2019. 

 

Надсилаю в додатку до даного листа лист Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України та Міністерства охорони здоров’я України № 3301-04/55905-03/01.7/33810 

від 19.12.2018 для ознайомлення.  

 

 З повагою     Руденко Т.В. 
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Інформація до відома з мого блогу: 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33098 (Чи можна проводити «здорові» закупівлі 

ліків?) 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32702  (Чи є світло в кінці закупівельного тунелю?) 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32475 (Виявляється, для київських медзамовників 

закон про закупівлі лише шаблон) 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32874   («Нам потрібно все разом» Лікарні не хочуть 

лотувати закупівлі) 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/31686  (Чи стане реальністю недискримінація 

учасників в медзакупівлях) 

 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33098
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32702
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32475
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32874
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/31686













