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ЗМІНИ
ДО ЗАКОНУ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ"

У документі передбачено запровадження:

- автоматичних індикаторів ризиків, що забезпечить можливість автоматично здійснювати вибір процедури
закупівля, що містить ознаки порушень законодавства у сфері закупівель

- вичерпного переліку підстав для проведення моніторингу закупівель, що дозволить врегулювати питання
повноважень органу державного фінансового контролю щодо прийняття рішення про початок моніторингу
закупівлі за наявності однієї або декількох таких підстав; 5 –ть підстав в п.7.1 ЗУ

- обов’язкової публікації інформації в електронній системі закупівель про початок і закінчення моніторингу,
про результати його проведення, про обмін інформацією між органом державного фінансового контролю
та замовником на всіх етапах проведення моніторингу;

- принципу невтручання контролюючого органу у процес проведення закупівель, що сприятиме не
затягуванню процесу закупівлі;

- чіткого розподілу функцій органів влади, уповноважених на здійснення контролю у сфері публічних
закупівель.



Перелік акредитованих майданчиків
станом на 15.05.2016

• Держзакупівлі. Онлайн- www.dzo.com.ua (I-IV рівень)

• SmartTender.biz - https://smarttender.biz/ (I-IV рівень)

• Закупки пром уа - http://zakuki.prom.ua/ (I-IV рівень

• ПриватМаркет - www.privatmarket.ua (II і IV рівень) Наказ від 05.04.16 № 626

• E-tender – https://e-tender.biz/ (I і II рівень ) Наказ від 07.04.16 № 633

• Public Bid – www.public-bid.com.ua (I-IV рівень) Наказ від 19.04.16 № 714

• E-tender - https://e-tender.biz/ (III і IV рівень) Наказ від 29.04.16 № 776

• Zakupki.UA – http://zakupki.com.ua (I і II рівень) Наказ від 10.05.16 № 793

Накази Мінекономрозвитку від 31.03.16 № 570 та від 01.04.16 № 588

http://www.dzo.com.ua/
https://smarttender.biz/
http://zakuki.prom.ua/
http://www.privatmarket.ua/
https://e-tender.biz/
http://www.public-bid.com.ua/
https://e-tender.biz/(III
http://zakupki.com.ua/


Нормативно - правове регулювання
публічних закупівель

Юстовані накази:

• Наказ МЕРТУ від 17.03.16 № 454 «Про затвердження
порядку визначення предмету закупівлі»

• Наказ МЕРТУ від 18.03.16 № 477 «Про затвердження
Порядку розміщення інформації про публічні
закупівлі»

• Наказ МЕРТУ від 22.03.16 № 490 «Про затвердження
форм документів у сфері публічних закупівель»

• Наказ МЕРТУ від 15.09.2017 № 1372 «Про
затвердження Порядку укладання і виконання
рамкових угод»



Нормативно - правове регулювання
публічних закупівель

• Наказ МЕРТУ від 18.03.16 №473 «Про визначення веб-порталу

Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної

системи закупівель та забезпечення його функціонування»

• Наказ МЕРТУ від 30.03.16 № 557 «Про затвердження Примірного

положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»

• Наказ МЕРТУ від 13.04.16 № 680 «Про затвердження примірної

тендерної документації»



Наказ МЕРТУ від 17.03.16 № 454 
«Про затвердження порядку визначення

предмету закупівлі»

Увага!

• абз.перший і третій пункту 1 розділу ІІ - до 31 
грудня 2016 року;

• абз.другий і четвертий пункту 1 розділу ІІ - з 01 
січня 2017 року.

• 2017 – ДК 016:2015

( ЛЗ визначають по 3 знаку CPV)



Лікарські засоби

Міжнародна 
непатентована 

назва (МНН)
2 і більше ЛЗ–

МНН кожного ЛЗ
ЯКЩО НЕ ЛЗ =4 

цифра CPV

По 3-й цифрі 
CPV



МНН

Лікарські засоби (лоти)

Форма 
випуску

Дозування

Обсяг

Місце 
поставки

та / або

та / або

та / або

та / або



Наказ МЕРТУ «Про затвердження примірної 
тендерної документації» від 13.04.16 № 680

Примірна тендерна документація складається з:

• обов’язкової інформації (ст.22 ЗУ), зокрема:

✓вимоги до предмету закупівлі;

✓вимоги до учасників;

✓ Інші вимоги ст.17;

✓проект договору.  

• інформації, яка вноситься до окремих полів 
електронної системи закупівель;

• додатків, які завантажуються окремими файлами. 



Нормативно - правове регулювання публічних закупівель 

лікарських засобів при здійсненні тендерних процедур
Постанова КМУ від 25 березня 2009 р. N 333 «Деякі питання державного 

регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», у 

редакції постанови КМУ від 13.12.17 №1081

З 1 вересня 2017 р. лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та 

включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, 

підлягають закупівлі закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково 

фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Наказ МОЗ України від 17.07.2017 № 801 «Про затвердження Положення

про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під 

час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в 

закладах і установах охорони здоров'я, що повністю або частково 

фінансуються з державного та місцевих бюджетів», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за N 952/30820

Наказ МОЗ України від 11.07.2017 №782 «Про затвердження Порядку 

визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і 

установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з 

державного та місцевих бюджетів», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 13 липня 2017 р. за N 851/30719.

Потребу в таких препаратах стаціонари розраховують самостійно за методологією, затвердженою цим 

наказом. Ця методика була розроблена на основі міжнародного досвіду з метою уніфікації підходів до 

розрахунку

Обсяги потреби в закупівлі лікарських засобів визначаються за видами медичної допомоги в порядку, 

встановленому Міністерством охорони здоров'я. 

Постанови Кабінету Міністрів України від «17» жовтня 2008 р. № 955 «Про 

заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби».

відповідно до п.5.3.1 наказу МОЗ України від 16.12.2003р №584 «Про 

затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських 

засобів у лікувально-профілактичних закладах»

Супровідні документи: накладна, сертифікати якості виробника та висновок щодо якості виданий 

відповідною лабораторією, дані про реєстрацію ЛЗ.



Наказ Міністерства інфраструктури України №363 від 14 жовтня 1997

р. «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним

транспортом в Україні»

Доставка за місцезнаходженням Замовника здійснюється транспортом Учасника з наявністю

дозвільних документів на перевезення лікарських засобів та товарно-транспортної накладної

Учасник надає довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника 

складських приміщень та транспорту для перевезень (власних або орендованих), або копії 

дійсних документів, що підтверджують їх наявність. Наявність в учасника автотранспорту: 

власного – підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортних засобів; орендованого 

– підтверджується договорами оренди транспортних засобів або договорами про надання 

послуг з транспортування, з обов'язковим документальним підтвердженням наявності 

транспортних засобів.

- Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування лікарських

засобів з дотриманням умов «холодового ланцюга». Учасник надає сертифікати, свідоцтва

під час поставки товару замовнику з суворим дотриманням строків самої поставки.

- У разі необхідності зазначаються у договорі вимоги щодо транспортування ЛЗ в тому 

числі дотримання холодового режиму.

Відповідно до 3.4.24 наказу МОЗ України №723 від 31.10.2011 р. «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами»

Забороняється транспортування лікарських засобів транспортом загального користування, 

яким здійснюється перевезення пасажирів та у поштових відправленнях

Нормативно - правове регулювання публічних закупівель 

лікарських засобів при здійсненні тендерних процедур



Роз'яснення щодо підтвердженого досвіду виконання аналогічного
договору*

Закон України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) установлює правові та економічні засади
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної
громади.

Ураховуючи вимоги пункту 29 частини першої статті 1 Закону, тендерна документація розробляється та
затверджується замовником і повинна містити перелік складових, визначених частиною другою статті 22
Закону.

Частиною другою статті 16 Закону передбачено, що замовник установлює один або декілька з таких
кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічного договору. При цьому Закон не містить визначення терміну “аналогічний договір”.

Перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеному
кваліфікаційному критерію, визначається замовником самостійно.

Ураховуючи викладене, замовник в тендерній документації самостійно встановлює вимогу щодо
наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору або аналогічних
договорів, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, з урахуванням частини третьої статті 5 Закону та
дотриманням принципів, закріплених у статті 3 Закону.

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=fce9e57e-a46c-44bb-83d6-7107a29dc459&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=dcfd4335-68d9-4d7d-afc6-2292e0e90160&lang=uk-UA





Пошук лікарського засобу 





Обираєте 

Реєстр оптово-

відпускних цін на 

лікарські засоби

17

Розрахунок загальної вартості загальної кількості лікарського засобу, що планується 

закупити



http://moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_drugs/ 18



Лот vs. Перелік

+
1. Зменшення часу на 

проведення однієї  процедури;

-
1. Встановлення дискримінаційних вимог

в ТД з боку Замовника стосовно
об'єднання Замовником в один лот
багатьох найменувань;

2. Наявність лотів ускладнює проведення
процедури через можливе оскарження;

3. Укладення 1 договору з переможцем за
декількома лотами = можливі нюанси
при реєстрації бюджетних зобов'язань в
органах Державної казначейської
служби України



Закупівля яка має складний або спеціалізований характер

(закупівля консультаційних послуг, наукових досліджень,

експериментів або розробок, дослідно-конструкторських

робіт), для якого існує постійно діючий ринок, а

критеріями оцінки не лише ціна.

Ціна 

питома вага не нижче 

70% 

(крім конкурентного 

діалогу)

Інші (нецінові) критерії 

питома вага не вище 

30%

• строк виконання, 

• гарантійне 

обслуговування

• експлуатаційні 

витрати…

Нецінові критерії. 
Підстави для застосування



Створення нецінового критерію



Приведена ціна

Приведена ціна - це ціна, зазначена учасником у тендерній
пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших
критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною
замовником у тендерній документації.

Приведена ціна = Ціна пропозиції / Коефіцієнт корекції (КК)

Формула розрахунку коефіцієнта корекції

КК = 1 + (F1 + F2 + Fn)/PV

де КК - коефіцієнт корекції
F1..Fn - значення кожного нецінового критерію, вибраного учасником 
PV - вага критерію “Ціна”



Учасник подає пропозицію на суму 10 000 грн., в якій зазначає:
- термін виконання робіт 25 днів (що еквівалентно значенню 10% за цим критерієм);
- гарантійний період 6 місяців (що еквівалентно значенню 5% за цим критерієм).

Термін виконання робіт 10%

Менше 30 днів  - 10%
Від 30 до 60 днів - 5%
Більше 60 днів  - 0%

Гарантійний період 10%

Більше 18 місяців  - 10%
Від 6 до 18 місяців  - 5%
Менше 6 місяців  - 0%

Ціна 80%

КК=1 +( F1 + F2 ) / PV
КК = 1 + ( 0.1 + 0.05 )/ 0.8 = 1.19

Якщо в ході аукціону цей учасник понизить Приведену ціну до 7 000 грн, то за умови 
його перемоги в аукціоні і успішної кваліфікації Замовником, 

Договір з цим Учасником буде підписаний на суму 7 000 грн * 1.19 = 8 330 грн

Тоді приведена ціна, з якою Учасник буде приймати участь в аукціоні буде 
дорівнювати:
10 000 грн / 1.19 = 8 403 грн.

Бюджет: 15 000 грн

Приклади



Відкриті торги 

(«Українські» та «Європейські»

«Переговорна процедура»)



Відкриті торги (українські пороги)

Оголошення закупівлі 

ЛЗ  за Нац. Переліком

Період надання 
роз’яснень

1 3 42

Завершення

прийому 

пропозицій
Аукціон

Визначення 

переможця

Подача пропозиції
КваліфікаціяОчікування 

аукціону

5

Виконання

договору

Укладання 
договору

1
- > 1 день*

• *При закупівлі ЛЗ, що не увійшли до Нац.Переліку здійснюється після оголошення закупівлі на ЛЗ з Нац.Переліку.
• Строк між оголошеннями закупівель Замовник визначає самостійно, однак не раніше наступного дня після оголошення закупівлі з Нац. Переліку.
• У разі відсутності фінансування Замовник має право оголосити закупівлю на очікувану вартість згідно Наказу № 490 МЕРТУ.

Оголошення закупівлі ЛЗ  

по потребі, що не увійшли 

до Нац.Переліку

Укладання договору

Період між 
оголошеннями 

закупівель на ЛЗ

52Подача пропозиції

Період надання 
роз’яснень

Завершення

прийому 

пропозицій

Очікування 
аукціону

Аукціон

3 4Кваліфікація

Виконання

договору

Визначення 

переможця

Етап 1  

Етап 2  



Відкриті торги (українські пороги)

Оголошення 

закупівлі /

початок прийому 

пропозицій

Період надання 
роз’яснень

1 3 42

Завершення 

прийому 

пропозицій Аукціон
Визначення 

переможця

Подача пропозиції КваліфікаціяОчікування 
аукціону

10 днів 
роз’яснення 

не надаються

5

Виконання 

договору

Укладання 
договору

> 15 днів 
> 1 день •до 5 р. днів

•до 20 р. днів

• не раніше 
10  днів

• до 20  днів

* при внесенні змін до ТД строк розкриття продовжується на стільки щоб з моменту внесення змін до

закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.

+ 7 днів*



Оголошення 

закупівлі /

початок прийому 

пропозицій

1 4 52

Завершення 

прийому 

пропозицій
Аукціон

Повідомлення

про намір

укласти

договір

Подача пропозиції 

(технічної та 

цінової частин)

Очікування 

аукціону 6

Виконання 

договору

Укладання 

договору

Відкриті торги (європейські пороги)

3
Предквалі

фікація

учасників

Визначення 

учасників 

аукціону за 

технічними 

вимогами10 днів
роз’яснення 

не 
надаються

> 30 днів 5 днів˂ 20 р. днів • не раніше 
10  днів

• до 20 днів

Визначення 

переможця



Відкриті торги (українські пороги)

Оголошення закупівлі 

ЛЗ  за Нац. Переліком

Період надання 
роз’яснень

1 3 42

Завершення

прийому 

пропозицій
Аукціон

Визначення 

переможця

Подача пропозиції
КваліфікаціяОчікування 

аукціону

5

Виконання

договору

Укладання 
договору

1
- > 1 день*

• *При закупівлі ЛЗ, що не увійшли до Нац.Переліку здійснюється після оголошення закупівлі на ЛЗ з Нац.Переліку.
• Строк між оголошеннями закупівель Замовник визначає самостійно, однак не раніше наступного дня після оголошення закупівлі з Нац. Переліку.
• У разі відсутності фінансування Замовник має право оголосити закупівлю на очікувану вартість згідно Наказу № 490 МЕРТУ.

Оголошення закупівлі ЛЗ  

по потребі, що не увійшли 

до Нац.Переліку

Укладання договору

Період між 
оголошеннями 

закупівель на ЛЗ

52Подача пропозиції

Період надання 
роз’яснень

Завершення

прийому 

пропозицій

Очікування 
аукціону

Аукціон

3 4Кваліфікація

Виконання

договору

Визначення 

переможця

Етап 1  

Етап 2  



Переговорна процедура: 
Закупівля у одного участника – міф чи реальність.

Прийняття рішення 
про застосування

Проведення 
переговорів 

(надання 
учасником 

кваліф докум)

Рішення про 
намір

укласти договір
.

Повідомлення 
про 

(намір укласти 
договір)

Підстави для переговорної процедури з одним виконавцям :

1. «авторське право»
2. відсутність конкуренції
3. нагальна потреба
4. дві відміни торгів- менше 2 учасників
5. Додаткова закупівля в того самого постачальника
6. Додаткові будівельні роботи
7. Юридичні послуги для захисту України закордоном



Оскарження



Оскарження
Як захистити свої права



Куди

Як

Антимонопольний комітет України - Орган 

оскарження

У формі електронного документу через 

електронну систему

Суб'єкт чиї права порушені Замовником 

Рішення, дії чи бездіяльності Замовника, що 

суперечать законодавству у сфері публічних 

закупівель і внаслідок яких порушено право чи 

законні інтереси скаржника

Хто

На що

Оскарження



СЕКРЕТИ ОСКАРЖЕННЯ

Дотримуємося 
формальностей

Вчасно

Необґрунтовано 
відхилили=доведи по кожній

підставі

«Ламаєш» 
переможця=доведи хоть одну 

не відповідність



Моніторинг



• Система OpenProcurement. openprocurement.org.

• Clarity Project (База даних тендерів Prozorro), сторонній модуль аналітики. clarity-

project.info

• Сайт Державного казначейства, spending.gov.ua .

• Антикорупційний монітор , acm-ua.org.

• Центр професіоналізації закупівель Київської школи економіки – методологія

створення тендерної документації,  cep.kse.org.ua/cpvtool/index.html .

Додаткові ІНСТРУМКЕНТИ для загального 

використання



• https://prozorro.gov.ua/

• http://infobox.prozorro.org/

• http://bi.prozorro.org/

• http://www.me.gov.ua/

• http://help.vdz.ua/

• http://prometheus.org.ua/

• https://dozorro.org/tender/search

• http://bipro.prozorro.org

• http://risk.dozorro.org/

• https://prozorro.gov.ua/monitoring

Корисні інфоресурси

https://prozorro.gov.ua/
http://infobox.prozorro.org/
http://bi.prozorro.org/
http://www.me.gov.ua/
http://help.vdz.ua/
http://prometheus.org.ua/
http://bipro.prozorro.org/
http://risk.dozorro.org/


ЯК МАЄ БУТИ з 27.01.2018 року

перевірка та моніторинг на  
всіх етапах закупівлі та 

виконання договору

Обмін інформацією між 
аудиторами і Замовником в 
електронному вигляді через 

Prozorro

МОНІТОРИНГ 

Моніторинг починатимуть:
- за повідомленням системи

ризик-індикаторів;
- за зверненням органів

державної влади або
місцевого самоврядування;

- за зверненням громадських
активістів;

- з ініціативи ДАСУ
Перевірка інформації 

аудиторами в онлайн-режимі. 
Рішення про початок моніторингу 

не зупинятиме перебігу 
процедури закупівлі

За результатами моніторингу в 
Prozorro буде оприлюднений 

висновок

Замовник має право звернутися 
за роз'ясненням стосовно 

висновку протягом 3 робочих 
днів у режимі онлайн. 5- р. д –

усунути порушення/надати 
аргументовані заперечення

Термін проведення моніторингу 
не більше 15 р.д.



Перші кроки по моніторингу



Громадський контроль держзакупівель

• http://bipro.prozorro.org

http://risk.dozorro.org/

http://bipro.prozorro.org/






Публічний моніторинг Prozorro https://prozorro.gov.ua/monitoring



Єдиний пошук закупівель на prozorro.gov.ua

1. «Живі підказки» по 

частині слова/напису

2. Пошук по комбінаціях 

за приблизним збігом

3. Єдиний пошук для 

електронних 

та паперових закупівель



Переваги інтеграції Prozorro та Нацпереліку

• Довідково: • По-перше: • По-друге:
згідно вимог Наказу МЕРТ

17.03.2016 № 454 Про затвердження

порядку визначення предмета закупівлі,

Закупівельники під час здійснення закупівлі

лікарських засобів предмет закупівлі

визначають за показником третьої цифри

Єдиного закупівельного словника (ДК

021:2015) із зазначенням у дужках

міжнародної непатентованої назви

лікарського засобу (далі - МНН). У разі якщо

предмет закупівлі лікарських засобів

містить два та більше лікарських засобів,

замовниками у дужках зазначається МНН

кожного лікарського засобу.

Необхідність ведення досить великої

кількості інформації стосовно МНН могла

привезти до допущення помилок в назвах,

тому дана реалізація допомагає вирішити

дві проблеми, які виникали при оголошені

закупівлі лікарських засобів.

для замовників спрощується

процес публікації закупівель ліків

завдяки впровадженню на майданчику

автоматизованого довідника

Міжнародних непатентованих назв

(далі - МНН) та АТХ-кодів, як

результат замовники тепер можуть

обирати дані зі списку, що випадає, а

не вводити дані вручну.

уникнення можливих 
помилок, які могли бути 
допущені при веденні довгих 
та складних назв

Можливе налаштування

індивідуальної підписки

на розсилку актуальних

тендерів з параметром 

обраного МНН



Як працює на майданчику 
формування оголошення на ЛЗ. 
Для прикладу E-Tender.Ua

При цьому, Замовнику автоматично пропонується вибір кодів-АТХ з урахуванням обраного МНН 



Після збереження всіх необхідних даних
переходьте до публікації закупівлі

этапы госпитальной закупки нужно контролировать 
Производителю, чтобы избежать конкурентного 
переключения



Складові забезпечення ЛЗ 



Компоненти національної 
політики щодо лікарських засобів

ВІДБІР ОСНОВНИХ ЛІКІВ
• Дослідження
• Фінансування
• Цінова доступність 
• Система постачання
• Регулювання та 

контроль якості 
• Кадрові ресурси
• Раціональне 

застосування
• Моніторинг та оцінка

✓Пріоритетність для 
держави 

✓Механізм відбору 

✓Критерії відбору 

✓Процес відбору

рекомендації ВООЗ
http://apps.who.int/medicinedocs.pdf

48

http://apps.who.int/medicinedocs.pdf


Етапи впровадження ЛЗ в МЗ



Кошти місцевих 
бюджетів та 

власні кошти МЗ

Національний 
перелік

Централізовані 
програми 

Напрямки формування бюджету лікарські засоби



Для чого потрібен 
Національний перелік

ВИРОБНИКАМ ЛЗ

• Прогнозування об’єму споживання ліків 

• Можливість виходу на ринок нових 
виробників.

• Збільшення конкуренції

• Прозорі взаємовідносини між виробниками і 
державою
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Структура Національного переліку 
основних лікарських засобів

52



Очікувані результати 
впровадження Національного переліку основних 

лікарських засобів

➢ зниження цін на основні лікарські засоби;

➢ збільшення обсягів споживання основних ліків;

➢ підвищення доступності основних ліків;

➢ зниження соціального напруження, пов’язаного з 
доступністю ліків;

➢ раціональне використання наявних бюджетів та ліків

53



Можливі недоліки електронної системи  

• Сильно не впливає 
на «тіньову 
конкуренцію»;

• Не впливає на 
якість проведення 
закупівлі;



• Всі бачать все – повна прозорість

• Зменшення “людського фактору”

• Підвищення ефективності за рахунок 
конкуренції

ПЕРЕВАГИ PROZORRO



Дякую!

(068) 567 64 54 - Коба Тетяна tkobakmda@gmail.com


