
ПРОТОКОЛ № 206
засідання тендерного комітету

Дата 02  .  07  .20  21   року  

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:
1. Юськова Г.І. - голова тендерного  комітету (заступник  головного лікаря з

поліклінічної роботи );
2. Козлова М.А. - член  тендерного  комітету  (заступник  головного

бухгалтера);
3. Лисицька О.І. - секретар тендерного комітету (економіст);
4. Козлова М.А. - член тендерного комітету (головний бухгалтер);
5. Литвинова Л. С. - член тендерного комітету (бухгалтер);
6. Петрова А.Ж. - член тендерного комітету (бухгалтер);
7. Дерюгіна А.О. - секретар тендерного комітету (економіст);

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вирішення  організаційних  питань  щодо  здійснення  процедури  закупівлі

фармацевтичної продукції  .
2. Затвердження  оголошення  на  закупівлю фармацевтичної  продукції та

тендерної документації/
3. Розгляд та затвердження змін до річного плану закупівель на 2021 рік.

СЛУХАЛИ:
Щодо питання 1:

Голова тендерного комітету Юськова Галина Іванівна повідомила, що з метою
забезпечення хворих на ВІЛ/СНІД у м. Краматорську медикаментами є необхідність
розпочати  проведення  тендеру  на  їх  закупівлю.  Згідно  затвердженого  кошторису
видатків  на  2021  рік  для  закупівлі  медикаментів  за  програмою  «Програма  і
централізовані  заходи  профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу»  були  виділені  кошти  на
закупівлю  медикаментів  та  міським  інфекціоністом  складено  перелік  необхідних
лікарських засобів. Беручи до уваги норми постанови КМУ  від 25.03.2009 р. №333 (зі
змінами),  на  засіданні  тендерного  комітету  було  наголошено,  що  в  необхідно
забезпечити  закупівлю  лікарських засобів  які в  установленому  законом  порядку
зареєстровані в Україні та включені до Національного переліку основних лікарських
засобів, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2009 р. №333 (зі змінами),а потім і
лікарських  засобів,  які  не  включені  до  Нацпереліку  .  Для  виконання  цих  вимог
замовником вже розпочато процедуру закупівлі згідно Нацпереліку .

Тому є можливість здійснити закупівлю лік. засобів, які  включені до  Переліку. За
результатами перегляду потреби  в зазначених вище  лікарських засобах на 2021 рік
та  керуючись  переліком  лікарських засобів,  які в  установленому  законом  порядку
зареєстровані  в  Україні,  спеціалістами  медичної  установи  було  складено  список
лікарських засобів щодо яких можна здійснити закупівлю на законних підставах та
затверджено два списку  таких  ліків (перелік  і  поза переліком ).  Оскільки загальна
очікувана вартість закупівлі лікарських засобів за кодом 33600000-6 класифікатора
ДК 021:2015  становить 202 000,00 грн. та перевищує суму, визначену п.1 ст. 3 Закону
України «Про публічні закупівлі»  від 25.12.2015 №922-VIII  (далі – Закон)(зі  змінами),
тому під час здійснення зазначеної закупівлі необхідно застосувати норми Закону.

Керуючись нормами статті 13 Закону закупівля може здійснюватись шляхом
застосування  таких  процедур  закупівель,  а  саме:  відкритих торгів,  конкурентного
діалогу та торгів з обмеженою участю. 

Враховуючи те, що предметом закупівлі є товар, який може бути поставлений
значною  кількістю  учасників  запропоновано  здійснити  закупівлю  шляхом
застосування відкритих торгів. 



Голова тендерного комітету Юськова Г.І. винесла зазначене вище питання на
голосування. Голосування відбулося наступним чином:

Юськова Г.І.
Козлова М.а.
Лисицька О.І.
Толова Л.А.
Литвинова Л. С.
Петрова А.Ж.
Дерюгіна А.О.

Рішення прийняте більшістю голосів
Згідно  з  вимогами  наказу  Мінекономрозвитку  України  від  15.04.2020  №  708  «Про

затвердження  порядку  визначення  предмета  закупівлі»  (зі  змінами)  під  час  здійснення
закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі  визначається за показником третьої цифри
Єдиного  закупівельного  словника  ДК  021:2015. Також  слід  враховувати  при  визначенні
предмета закупівлі п. 13 наказу Мінеконорозвитку № 1082 від 11.06.2020р., де сказано: «Крім
полів, визначених пунктом 12 цього Порядку, у випадках, зазначених у цьому пункті,
додатково  в  окремих  полях  заповнюється  інформація  щодо:міжнародної
непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН), у разі визначення предмета
закупівлі  -  лікарський  засіб.  Якщо  предмет  закупівлі  містить  два  та  більше
лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу»;

Тому було запропоновано визначити предмет закупівлі наступним чином: 
- Фармацевтична продукція (код ДК 021:2015 – 33600000-6)(Лікарські  засоби :

Sulfamethoxazole and trimethoprim,  Aciclovir,Amoxicillin and beta-lactamase
inhibitor, Fluconazole).

Голова тендерного комітету Юськова Г.І. винесла зазначене вище питання на
голосування. Голосування відбулося наступним чином:

Юськова Г.І.
Козлова М.а.
Лисицька О.І.
Толова Л.А.
Литвинова Л. С.
Петрова А.Ж.
Дерюгіна А.О.

Рішення прийняте більшістю голосів
Щодо питання 2:

На розгляд та вивчення усіх  присутніх  було винесено проект оголошення про
проведення  закупівлі  та  проект  тендерної  документації.  На  засіданні  тендерного
комітету  розглядались  питання  стосовно  строків  проведення  закупівлі,  переліку
кваліфікаційних  критеріїв  та  вимог  щодо  їх  документального  підтвердження,
проект договору, технічних характеристик предмету закупівлі та інших положень.  

Після  вивчення  наданого  проекту  оголошення  про  проведення  закупівлі  та
тендерної документації запропоновано їх затвердити та забезпечити оприлюднення
в порядку, встановленому Законом.

Голова тендерного комітету Юськова Г.І. винесла зазначене вище питання на
голосування. Голосування відбулося наступним чином:

Юськова Г.І.
Козлова М.а.
Лисицька О.І.
Толова Л.А.
Литвинова Л. С.
Петрова А.Ж.
Дерюгіна А.О.

Рішення прийняте більшістю голосів
Щодо питання 3:



У зв’язку з необхідністю зазначеної вище закупівлі, керуючись нормами статті 4
Закону  на  засіданні  тендерного  комітету  було  запропоновано  розглянути  та
затвердити  зміни  до  річного  плану  закупівель  на  2021  рік  та  забезпечити  їх
оприлюднення в порядку, встановленому чинним законодавством в сфері публічних
закупівель.

Голова тендерного комітету Юськова Г.І. винесла зазначене вище питання на
голосування. Голосування відбулося наступним чином:

Юськова Г.І.
Козлова М.а.
Лисицька О.І.
Толова Л.А.
Литвинова Л. С.
Петрова А.Ж.
Дерюгіна А.О.

Рішення прийняте більшістю голосів
 
ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити  закупівлю  лікарських  засобів  шляхом  проведення  відкритих  торгів  та
предмет  закупівлі  визначити  як:  Фармацевтична  продукція (код  ДК  021:2015 –
33600000-6)(Лікарські  засоби  :  Sulfamethoxazole and trimethoprim,
Aciclovir,Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor, Fluconazole).

2. Затвердити оголошення про проведення закупівлі та тендерну документацію.
3. Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2021 рік.
4. Секретарю  тендерного  комітету  доручити  забезпечити  оприлюднення  в

електронній системі закупівель необхідної інформації.

Голова тендерного комітету :
Юськова Г.І., заступник головного лікаря з  
Поліклінічної роботи                                                                           _____________________ 
Члени тендерного комітету   :  
Козлова М.А., головний бухгалтер                                                   _____________________ 

Толова Л.А.,заступник головного бухгалтера                           _____________________
      
Литвинова Л.С., бухгалтер                                                                  _____________________

Дерюгіна А.О.,економіст                                                                     ______________________ 

Петрова А.Ж., бухгалтер                                                                     ______________________
Секретар тендерного комітету:
Лисицька О.І., економіст                                                                     ___________________ 
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