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Шановний Костянтин Олександрович!

КУ «ООКЛ» було отримано від Вашого імені листа вих. № 202-1 від 25.04.2019 року, 

зареєстрованого 08.05.2019 р. в якому є рекомендації діяти виключно у рамках , встановлених 

чинним законодавством про публічні закупівлі, не встановлювати дискримінаційних вимог щодо 

надання гарантійних листів від виробників (дистриб’юторів).

За результатами розгляду Ваших рекомендацій , які містяться у листі за процедурою відкритих 

торгів за кодом ДК 021:2015 33600000-6 - Фармацевтична продукція (Пропофол, Пропофол, 

Пропофол, Тіопентал натрію, Тіопентал натрію, Атракуріум бесилат, Суксаметоній, Атропіну 

сульфат). Оголошення -  UA-2019-04-1 Q-001470-b, повідомляємо наступне:

Тендерний комітет КУ «ООКЛ» проводить публічні закупівлі відповідно до ЗУ « Про публічні 

закупівлі». Вищезазначена процедура не є виключенням.

Відповідно до ч. З, ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна 

документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник 

вважає за необхідне до неї включити.

Гарантійний лист— це офіційний лист підприємства, установи, організації, що є 
юридичним гарантом виконання підприємством викладених у ньому зобов’язань.

Частиною 1, ст. 39 господарського кодексу, сере іншого визначено, що споживачі, які 

перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, 

послуг) з метою задоволення своїх потреб мають право на: 

державний захист своїх прав; 

гарантований рівень споживання; 

належну якість товарів (робіт, послуг); 

безпеку товарів (робіт, послуг);
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необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів 
(робіт, послуг).

Також, відповідно до ч. 2, ст. 39 господарського кодексу України, держава забезпечує 

громадянам захист їх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, 

послуг), набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час 

придбання та використання товарів (робіт, послуг) відповідно до їх потреб, і гарантує придбання 

або одержання іншими законними способами товарів (робіт, послуг) в обсягах, що забезпечують 

рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.
Згідно до ч. 1, ст. 55 господарського кодексу України, суб'єктами господарювання 

визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 

господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене 

майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, 

передбачених законодавством.

Частинами 1-2, статті 173 господарського кодексу України визначено, що:

1. Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб’єктом 

господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з 

підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі 

боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського 

характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати 

інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому 

числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов’язку.

2. Основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та 

організаційно-господарські зобов'язання.

Отже, вимога щодо надання гарантійного листа, жодним чином не дискримінує 
добросовісних постачальників товару.

Стосовно листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства 

охорони здоров’я України вих.3301-04/55905-03/01.7/33810 від 19.12.2018 року, повідомляємо, що 

зазначений лист є рекомендацією Замовникам закупівель, проте не є обов’язковим до виконання. 

Отже за Замовниками залишено право самостійно визначати наявність чи відсутність гарантійних 
листів.

Додатково повідомляємо, що за процедурою відкритих торгів за кодом ДК 021:2015 

33600000-6 - Фармацевтична продукція (Пропофол, Пропофол, Пропофол, Тіопентал натрію, 
Тіопентал натрію, Атракуріум бесилат, Суксаметоній, Атропіну сульфат). Оголошення -  

ІІА-2019-04-10-001470-Ь на етапі «подання пропозиції» від потенційного Учасника було 

звернення опубліковане на веб-порталі Уповноваженого органу щодо внесення змін до тендерної



документації шляхом виключення вимоги щодо надання гарантійного листа від виробників 

(дистриб’юторів). Однак , Замовником були надані роз’яснення згідно ст. 23 ЗУ «Про публічні 

закупівлі», відповідно яких потенційного Учасника було задоволено. Тому процедура закупівлі 

перейшла до етап}' «аукціон» , за результатом якого було визнано переможця торгів учасника з 

найнижчою ціною та пропозицією яка відповідає усім вимогам тендерної документації, включаючи 

і пункт відповідно якого були звернення.

З повагою,

Голова тендерного комітету

КУ «ООКЛ» Баязітов М.Р.
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