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суб'єктом оскарження в  

електронній системі закупівель: 
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Найменування замовника: 
комунальна організація "Київмедспецтранс" 

(надалі – Замовник) 
В СОО С   

Номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, що оприлюднене 

на веб-порталі Уповноваженого 

органу та назва предмету закупівлі: 

UA-2021-07-30-001048-c  

"ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного 

словника (CPV) 34110000-1 – Легкові автомобілі 

(автомобілі екстреної швидкої медичної 

допомоги типу В згідно ДСТУ EN 1789:2015 (EN 

1789:2007+A1:2010, IDT) з додатковим медичним 

обладнанням) для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемії гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2)" (надалі – Процедура закупівлі) 
  

 

РІШЕННЯ 

№20375-р/пк-пз від  07.09.2021 

 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – 

Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ВІДІ 

ЮНІКОМЕРС" від 25 серпня 2021 № UA-2021-07-30-001048-c.a3  (надалі – Скарга) щодо 

порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: 

- Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; 

- тендерна документація – Документація. 

http://www.amcu.gov.ua/
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Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення 

Процедури закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника внести зміни до 

Документації. 

 

Рішенням Колегії від 28.08.2021 № 19527-р/пк-пз Скарга була прийнята до 

розгляду. 

Замовник шляхом завантаження листа від 01.09.2021 на веб-портал 

Уповноваженого органу листа надав пояснення по суті Скарги. 

 

Розглянувши Скаргу та інформацію, одержану за Скаргою, та інформацію, 

розміщену в електронній системі закупівель, встановлено наступне. 

 

1. Скаржник зазначає, що відповідно до п. 4.4. Розділу І Документації, 

Замовником визначений строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) - 

жовтень - грудень 2021 року. Точний початок періоду поставки буде визначено під час 

укладання договору за результатами закупівлі. Термін дії договору - до 20.12.2021. 

Враховуючи усі строки заключения договору, згідно з вимогами Закону, контракт 

буде підписаний між Замовником та потенційним Постачальником, в кращому випадку в 

другій половині вересня місяця, 2021. Фактично, здійснити поставку 18 готових 

автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги типу В буде можливим тільки тим 

учасником, який має вже в наявності готовий продукт. Зазначене обмежує інших 

потенційних учасників, які також мають змогу запропонувати вказаний замовником товар 

та, як наслідок, позбавляє конкуренції та призводить до дискримінації. 

Скаржник наголошує, що станом на сьогоднішній день на автомобільному ринку, в 

глобальних світових масштабах, виникла кризова ситуація щодо виробництва 

напівпроводників, що, в свою чергу, є причиною затримки у виробництві базових 

автомобілів і, як наслідок, поставки авто кінцевому споживачу. Також не малий вплив на 

зазначену ситуацію спричинила світова пандемія COVID-19 , яка призупинила потужності 

виробництва в цілому. Дефіцит напівпровідників вдарив по всій автомобільній 

промисловості у 2021, про що відкрито транслюється в засобах масової інформації. 

Враховуючи вищезазначене, Скаржник просить Замовника за для усунення 

дискримінаційних вимог у Документації, вказати реальні строки для постачання товару - з 

моменту заключення договору - червень, 2022 року. Точний початок періоду поставки 

буде визначено під час укладання договору за результатами закупівлі. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 "Деякі 

питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" передбачена 

можливість зміни строків поставок, зокрема, у разі здійснення попередньої оплати. Такої 

ж позиції дотримуються й Державне підприємство "Медичні закупівлі", які на сьогодні 

також проводять закупівлі автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги. 

Замовник, має розуміти реальність виникнення ситуацій з обґрунтованими змінами 

строків поставки продукції, зокрема через тривалі строки виробництва, глобальні збої 

ланцюгів поставок тощо, та необхідності у зв’язку з цим перенесення бюджетних 

призначень на наступний бюджетний період та як наслідок передбачити проектом 

Договору можливість зміни строків поставки, зокрема, у разі здійснення попередньої 

оплати за взаємною згодою Сторін. Взаємна згода Сторін фіксується шляхом підписання 

Додаткової угоди до Договору, виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, 

реальним станом поставки товару, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, 

циклом виробництва тощо. 
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На підтвердження зазначеного вище, Скаржник надає лист від офіційного 

імпортера FORD в Україні, яким також наголошено щодо реальних строків постачання 

базових автомобілів - перший квартал, 2022.  

 

Замовник зазначає, що відповідно до пунктів 2, 3 частини 1 статті 1 Закону України 

"Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" дискримінація – ситуація, за 

якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, 

громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими 

ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі - певні ознаки), 

зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій 

формі, встановленій цим Законом…;  непряма дискримінація – ситуація, за якої внаслідок 

реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, 

правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають 

менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, 

крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно 

обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. 

Із аналізу вище викладеного випливає, що вимога про строк поставки товару не 

являється дискримінацією. 

Крім того, варто Замовник  звертає увагу на те, що можливості суб’єктів 

господарювання: виготовити певну продукцію (товар); виготовити її у певний строк тощо 

характеризують стан їхньої конкурентоздатності. 

На спростування аргументу Скражника про те, що протягом встановленого строку 

зможе здійснити поставку лише той учасник, який має в наявності готову продукцію 

(товар), до пояснення додає  копії листів від виробників автомобілів ШМД: 

- лист ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" від 01.09.2021  № 01092021/1; 

- лист ТОВ "Ксенко Авто Продакшн" від 31.08.2021  № 21/08-16. 

Згідно із листами, виробники підтверджують, що вони в змозі виготовити 

автомобілі екстреної (швидкої) медичної допомоги (типу В) згідно із вимогами тендерної 

документації (тобто вимогами Замовника). 

Необхідно також наголосити, що аргументи Скаржника про кризову ситуацію щодо 

виробництва напівпровідників, внаслідок якої можливо відбувається затримка у 

виробництві базових автомобілів, є необґрунтованими та непідтвердженими жодним 

доказом. 

Беручи до уваги вище викладене, вимога Скаржника щодо збільшення строку 

поставки автомобілів ШМД (до червня 2022) є необґрунтованою, а отже – не підлягає 

задоволенню. 

 

 У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

 Відповідно до пункту 4.4 розділу І Документації строк поставки товарів (надання 

послуг, виконання робіт) Жовтень – грудень 2021 року. Точний початок періоду 

поставки буде визначено під час укладання договору за результатами закупівлі. Термін дії 

договору – до 20.12.2021 року. 

 

Скаржник не довів та документально не підтвердив необхідність внесення змін до 

Документації в цій частині, а також документально не підтвердив неможливість 

виконання вказаної умови Документації та не довів, яким чином наведена вище умова 

Документації порушує права та законні інтереси Скаржника пов’язані з участю у 

Процедурі закупівлі, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій 

частині. 
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2. Скаржник зазначає, що відповідно до пункту 9 Додатку 2 Технічної 

специфікації Документації, Замовником вказано, що потенційний Постачальник має 

проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов’язання на 

спеціалізованих сервісах (не менше двох), вказаних учасником, що знаходиться саме на 

території міста Києва, згідно розкладу технічного обслуговування вказаного виробником 

базового автомобіля. Про безумовне виконання вказаних вимог учасником в складі 

тендерної пропозиції надається гарантійний лист. 

Незважаючи на те, що Замовником в Документації (пункт 2 Розділу 1. Перелік 

документів, що вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним 

критеріям Додатку 5) передбачена умова, що у разі залучення сервісного центру для 

виконання зобов'язання на умовах співпраці (партнерства), додатково до довідки 

надається лист партнера про згоду виконувати сервісне обслуговування запропонованих 

учасником автомобілів (на умовах договору, проект якого викладено у додатку 3 до 

тендерної документації), що фактично дозволяє учасникам альтернативно запропонувати 

власні сервісні центри на умовах співпраці, але на умовах договору, проект якого 

викладено у додатку 3 до тендерної документації. Безпосередньо сам проект договору 

(додаток 3) в п. 6.3.6 вказує, що проводити сервісне обслуговування впродовж дії 

гарантійного зобов’язання на спеціалізованих сервісах, що знаходиться на території міста 

Києва за адресами: 1)_____; 2)_____, 

Тобто, Замовник таки заздалегідь саме в договорі вказав "на території міста Києва" 

в тексті майбутнього контракту, без будь-яких можливостей запропонувати учаснику 

залучення сервісного центру для виконання зобов’язань на умовах співпраці 

(партнерства), що прямо дискримінує Скаржника, як потенційного Учасника закупівлі. 

Скаржник додає, що його компанія, як провідний виробник автомобілів екстреної 

швидкої медичної допомоги має великий, виключно позитивний досвід щодо постачання 

спеціалізованих видів автомобілів, в тому числі Замовнику. В минулих роках (2018-

2019р.) ТОВ "ВіДі Юнікомерс" неодноразово ставав переможцем в закупівлях щодо 

постачання швидких медичних допомог (оголошення UA-2018-01-22-000619-b, UA-2019-

03-15-000877-b), відповідно виконував свої зобов’язання у повному обсязі, без порушень 

та зауважень зі сторони Замовника. Аналізуючи закупівлі та тендерні документації 

минулих років, складається враження, що Замовник спеціально штучно вказав вимогу 

щодо "проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов’язання на 

спеціалізованих сервісах (не менше двох), вказаних учасником, що знаходиться саме на 

території міста Києва" в тендерній документації 2021, оскільки раніше таких зобов’язань 

до учасників не вимагалось і дана норма була прописана, як: 

- наявність на території України сервісної служби по обслуговуванню АШМД 

тип В (надати лист про наявність сервісної служби із зазначенням адрес) 

або 

- лист про наявність на території України сервісної служби по 

обслуговуванню відповідних транспортних засобів, тобто фактично без будь-яких 

територіальних обмежень. 

ТОВ "ВіДі Юнікомерс", як потенційний учасник наголошує, що його СТО 

побудовані та функціонують фактично на межі міста Києва та Київської області (через 

дорогу від його забору розпочинається місто Київ), але згідно з реєстраційних документів 

це Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, фактично це 

межа міста Києва та Київської області, на підтвердження територіального розміщення 

Скаржник надає, в якості додатку, підтвердження, що документальне розташування 

сервісних центрів за для обслуговування АШМД фактично й передбачає місто Київ (на 

підтвердження надаємо роздруківку з google - карти). Вказана вимога Замовником щодо 

обмеження територіального розташування дискримінує безпосередньо нас, як 

потенційного учасника, що прямо заборонено Законом. 
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Також ТОВ "ВіДі Юнікомерс", на підтвердження своїх технічних потужностей 

щодо наявності можливості на сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного 

зобов’язання на спеціалізованих сервісах надає копії Договору про співпрацю щодо 

технічного обслуговування ремонту та гарантійного ремонту спеціалізованих автомобілів 

на базі шасі Ford № 12/29/8.62/002/1-21 від 06.01.2021 та Дилерський договір (про 

купівлю-продаж, переобладнання та поетапне завершення, доукомплектування 

транспортних засобів) № SALE 25326 від 01.08.2018. 

 

Замовник зазначає, що  відповідно до п. 2 розділу 1 додатку 5 Документації, було 

встановлено критерій наявності обладнання та матеріально-технічної бази, який, зокрема, 

підтверджується довідкою про наявність щонайменше 2-х сервісних центрів в м. Києві 

(власних, орендованих тощо). 

З метою вчасного, економічно доцільного та ефективного здійснення сервісного 

обслуговування автомобілів ШМД, які в майбутньому будуть використовуватись для 

надання медичних послуг населенню міста, з метою дотримання принципів максимальної 

економії та ефективності (стаття 5 Закону), Замовником було встановлено вимогу про те, 

щоб сервісні центри учасників знаходилися на території міста Києва, тобто на території 

здійснення Замовником своєї діяльності. 

Із аналізу вище викладеного випливає, що вимога про місце розташування 

сервісних центрів не є дискримінацією. 

Необхідно також наголосити, що аргументи Скаржника про розташування його 

СТО на межі м. Києва (фактично на території Київської області) є необґрунтованими та 

непідтвердженими жодним доказом. Роздруківка карти із мережі Інтернет не може 

вважатися належним доказом. 

 

 У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації Пропозиція подається учасником в 

електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення 

електронних форм  з окремими полями та шляхом завантаження наступних документів, 

зокрема, з технічної специфікації на запропонований товар – складається за формою 

відповідно до додатку 2 Документації та з урахуванням вимог, визначених у п. 6 цього 

розділу. 

 

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Документації учасник процедури закупівлі 

повинен надати в складі тендерної пропозиції технічну специфікацію відповідно до 

додатку 2 Документації. 

 

Додаток 2 Документації містить технічну специфікацію, зокрема: 

9. Гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати 

постачання автомобілів або 400 000 км пробігу на двигун та пов’язані агрегати (двигун, 

трансмісія, електромеханічні елементи крім елементів перелічених в пункті 9.1.), залежно 

від того, що настане раніше. Також загальна гарантія надається не менше ніж на 60 

(шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 250 000 км пробігу на автомобіль, 

окрім елементів перелічених в пункті 9.1., залежно від того, що настане раніше, 

починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-

передачі такого АШМД.  

Проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов'язання на 

спеціалізованих сервісах (не менше двох), вказаних учасником, що знаходиться на 

території міста Києва, згідно з розкладу технічного обслуговування вказаного виробником 

базового автомобіля. Про безумовне виконання вказаних вимог учасником в складі 

Пропозиції надається гарантійний лист 
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Додаток 3 Документації містить проект договору про закупівлю товарів за 

бюджетні кошти, пункт 6.3.6 якого передбачає проводження сервісного обслуговування 

впродовж дії гарантійного зобов'язання на спеціалізованих сервісах, що знаходиться на 

території міста Києва за адресами: 

1)___________________________________________________________________; 

2)___________________________________________________________________, 

 

Замовник не довів необхідність встановлення наведеної вище умови Документації 

саме у наведеній редакції. 

 

Виконати дану умову зможуть лише ті учасники, які зможуть проводити сервісне 

обслуговування впродовж дії гарантійного зобов'язання на спеціалізованих сервісах (не 

менше двох), що знаходяться саме на території міста Києва,  що є дискримінаційним по 

відношенню до інших суб'єктів господарювання, у тому числі Скаржника. 

 

Частиною першою статті 5 Закону визначено, що закупівлі здійснюються, зокрема, 

за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях 

закупівель.  

 

Згідно з частиною четвертою статті 5 Закону замовники не мають права 

встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.  

 

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не 

повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації 

учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про 

відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що 

оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до 

публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до 

яких є вільним.  

 

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог 

порушують вимоги частини четвертої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, 

якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси 

Скаржника, пов'язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації 

учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені частиною 

першою статті 5 Закону. 

 

 Враховуючи вище викладене, Замовник повинен усунути наведені вище 

невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині. 

 

3.  Скаржник зазначає, що Замовником в п. 3.5 Таблиці 2 Медико-

технічні вимоги до устаткування Додатку 2 Технічної специфікації ДК 021:2015 - 

34110000-1 Легкові автомобілі (автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В 

згідно ДСТУ EN 1789:2015 (EN 1789:2007+A1:2010, IDT) з додатковим медичним 

обладнанням) для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Тендерної 

документації вказано наявність електрокардіографу багатоканального портативного з 

можливістю телеметричної передачі ЕКГ- сигналу з обов’язковою функцією (п. 10) 

Можливість передачі сигналу методом телеметрії, сумісний з програмою UNET.  

Вказавши вимоги саме таким чином, Замовник штучно звузив коло учасників, 

оскільки можливість передачі сигналу методом телеметрії, сумісного з програмою UNET 



 7 

можлива лише через обладнання, яке виробляється виключно одним виробником 

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ютас", код за ЄДРПОУ 

24373734. 

Відповідно Скаржник просить розширити технічні параметри щодо вмонтованого 

телеметричного модулю з використанням GSM каналу без додаткового устаткування, 

адже вимога лише GSM каналу сама по собі є обмежувальною через вузькість поняття, що 

не дозволяє електрокардіографам з іншими типами передачі, наприклад 3G, LTE тощо, 

прийняти участь у закупівлі, маючи кращий канал передачі інформації. Крім того, 

запропоновані зміни дозволять збільшити коло учасників закупівлі та, відповідно, 

забезпечить конкурентність отриманих на тендері цінових пропозицій. 

Скаржник надає у Скарзі запропоновані зміни до медико технічних вимог (Таблиця 

2) щодо якісних характеристик предмету закупівлі. 

Скаржник наголошує, що шляхом прибирання 10 параметру та заміни вимоги 7 в 

пункту 3.5., якість запропонованого обладнання жодним чином не буде погіршена і лише 

надасть можливість ширшому колу учасників прийняти участь у закупівлі, адже саме 

"сумісність з програмою UNET" є дискримінаційною, так як кожен виробник 

електрокардіографів має власну програму, яка приймає/передає інформацію, а вимога 

GSM каналу штучно обмежує вимоги, під одного учасника 

 

Замовник зазначає, що вимога про внесення змін до медико-технічних вимог 

(таблиця 2) не може бути задоволена, оскільки запропоновані ТОВ "Віді Юнікомерс" 

зміни суперечитимуть потребам Замовника закупівлі. Так, комунальним некомерційним 

підприємством "Центр ЕМД та МК", що є основним замовником послуг КО 

"Київмедспецтранс", було надано лист від 26.08.2021 р. № 172-3064. У листі йдеться про 

те, що в КНП "Центр ЕМД та МК" впроваджена програма ЮНЕТ. Використання 

обладнання, не сумісного із вказаною програмою, не дає можливості використовувати 

функції телеметрії, що призведе до тимчасового погіршення якості надання медичної 

допомоги в столиці України та до додаткових фінансових витрат, в тому числі на 

закупівлю необхідного обладнання та підготовку фахівців КНП "Центр ЕМД та МК". 

 

 У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

Додаток 2 Документації містить технічну специфікацію, зокрема: 

3.5. Електрокардіограф багатоканальний портативний з можливістю 

телеметричної передачі ЕКГ- сигналу: 

1.  Повинен одночасно  реєструвати 12 відведень ЕКГ. 

2.  Друк ЕКГ (вбудований принтер). 

3.  Повинен мати автономне живлення. 

4.  Обов’язкова наявність фільтрів: 

- базового 

- мережевого 50 Гц 

- м’язового 35 Гц 

5.  Наявність захисту від дефібриляції. 

6.  Інтеграція з центральною станцією. 

7.  Вмонтований телеметричний модуль з використанням GSM каналу без 

додаткового устаткування. 

8.  Ручний та автоматичний режим запису ЕКГ. 

9.  Наявність транспортної сумки/кейсу. 

10.  Можливість передачі сигналу методом телеметрії, сумісний з програмою 

UNET. 

 

 Замовник на розгляд Колегії надає, зокрема:  
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- Лист від 31.08.2021 №21/08-16, за підписом директора ТОВ "КСЕНКО 

АВТО ПРОДАКШН", зокрема, в якому зазначається: "ТОВ "КСЕНКО АВТО 

ПРОДАКШН" є виробником автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги типу В, 

що відповідають вимогам ДСТУ EN 1789:2015 (EN 1789:2007+А1:2010, IDT). Даним 

листом підтверджуємо, що маємо можливість виготовити автомобілі екстреної швидкої 

медичної допомоги типу В згідно ДСТУ EN 1789:2015 (EN 1789:2007+А1:2010,1DT) з 

додатковим медичним обладнанням, котрий відповідатиме усім в сукупності вимогам 

тендерної документації UA-2021-07-30-001048-с"; 

- Лист від 01.09.2021 №01092021/1, за підписом директора ТОВ "Спец-Ком-

Сервіс", в якому, зокрема, зазначається: "ТОВ "Спец-Ком-Сервіс", як вітчизняний 

виробник автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги типу, підтверджує Вам, що 

виготовляє автомобілі "Автомобіль спеціалізований санітарний екстреної (швидкої) 

медичної допомоги "СКС" на базі Volkswagen Crafter, тип В", які відповідають вимогам 

ДСТУ EN 1789:2015 (EN 1789:2007+А1:2010, IDT) та умовам закупівлі "ДК 021:2015 за 

кодом Сдиного закупівельного словника (CPV) 34110000-1 - Легкові автомобілі 

(автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В згідно ДСТУ EN 1789:2015 (EN 

1789-.2007+А 1:2010, 1DT) з додатковим медичним обладнанням) для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-I9, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (оголошення - UA-2021-07-30-001048-с)"; 

- Лист від 26.08.2021 №948-3, за підписом директора в.о. директора КНП  

"Центр ЕМД та МК", в якому, зокрема, зазначається: "Також інформуємо, що в КНП 

"Центр ЕМД та МК" впроваджена програма ЮНЕТ, і використання обладнання не 

сумісного з даною програмою не дає можливості використання функції телеметрії, що 

може призвести до погіршення якості надання екстреної медичної допомоги або до 

додаткових фінансових витрат у випадку введення іншої системи телеметрії"; 

- Лист-авторизація, від 03.03.2021 відповідно до якого  MEBER S.r.l. 

Unipersonale уповноважує ТОВ "ІН МЕДІКАЛ" представляти, продавати та продавати 

обладнання, вироблене компанією MEBER S.r.l. Unipersonale у разі виграшу тендерних 

торгів на території України; 

- Гарантійний лист, за підписом директор ТОВ "ІН МЕДІКАЛ", зокрема, 

про наступне: "З урахуванням вищезазначеного, ТОВ "ІН МЕДІКАЛ" підтверджує 

можливість своєчасного постачання продукції, що є складовою предмету закупівлі даних 

торгів, у кількості, відповідної якості, та в терміни, що визначені Документацією торгів та 

пропозицією уповноваженого нами Учасника". 

- ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ, за підписом заступника директора ТОВ 

"АВТОСПЕЦПРОМ", зокрема, в якому зазначається: "ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" як 

учасник торгів, що проводить Комунальна організація "Київмедспецтранс", згідно 

оголошення UA-2021-05-14-003219-b опублікованого на Prozorro щодо закупівлі: ДК 

021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34110000-1 - Легкові 

автомобілі (автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В згідно ДСТУ EN 

1789:2015 (EN 1789:2007+А1:2010, IDT) з додатковим медичним обладнанням) для 

виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коропавірусом SARS-CoV-2, гарантує, що в оснащення Алюмінієві 

самозавантажувальні ноші "FROG LITE ADVANCE" з телескопічними ручками та 

можливістю положення Тренделенбурга, Арт. 7265 PROQF в комплект поставки виходять 

ремені фіксації (3 шт)"; 

- Декларація про відповідність за підписом ТОВ "ІН МЕДІКАЛ"; 

- Посібник з експлуатації MEBER (сторінки 2, 21-27); 

- Гарантійний лист, відповідно до якого ТОВ "ІН МЕДІКАЛ", як офіційний 

представник в Україні виробника медичного обладнання компанії ELMASLAR  надає 
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повноваження ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" приймати участь в закупівлі UA-2021-05-14-

003219-B; 

- Сертифікат відповідності на продукцію: Відсмоктувачі хірургічні 

портативні LIFETIME; 

- Опис виробу та інструкція з використання ELMASLAR   Вакуумний 

LIFETIME  аспіратор; 

- Інструкція з експлуатації Автономний апарат штучної вентиляції легень 

Sirio S2/T. 

 

Разом з тим, Замовник документально не підтвердив, що всім у сукупності 

технічним вимогам відповідає продукція, щонайменше двох виробників, зокрема, щодо 

електрокардіографу багатоканального портативного з можливістю телеметричної передачі 

ЕКГ- сигналу. 

 

3а таких умов, участь у Процедурі закупівлі зможуть взяти лише учасники, які 

запропонують продукцію конкретного виробника, що є дискримінаційним по відношенню 

до інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника. 

 

Частиною першою статті 5 Закону визначено, що закупівлі здійснюються, зокрема, 

за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях 

закупівель. 

 

Згідно з частиною четвертою статті 5 Закону замовники не мають права 

встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників. 

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не 

повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації 

учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про 

відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що 

оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до 

публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до 

яких є вільним. 

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог 

порушують вимоги частини четвертої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, 

якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси 

Скаржника, пов'язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації 

учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені частиною 

першою статті 5 Закону. 

Враховуючи вище викладене, Замовник повинен усунути наведені вище 

невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині. 

 

Враховуючи інформацію, викладену в мотивувальній частині цього рішення, 

Колегією встановлено, що під час проведення Процедури закупівлі Замовник допустив 

порушення, які на момент прийняття Колегією цього рішення можна виправити шляхом 

зобов'язання Замовника внести відповідні зміни до Документації. 

 

Відповідно до частини вісімнадцятої статті 18 Закону за результатами розгляду 

скарги орган оскарження має право прийняти рішення:  

1) про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі 

порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про процедури 

закупівлі, передбаченої цим Законом);  

2) про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати 

замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, 
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роз’яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в 

технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести 

тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства або за неможливості 

виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.  

 

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути 

захищені шляхом зобов'язання Замовника внести зміни до Документації з метою усунення 

порушень, які викладені у мотивувальній частині рішення. 

 

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах 

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі 

закупівель, виходячи з положень частини шістнадцятої статті 18 Закону.  

 

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги 

частково.  

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 18 Закону України "Про публічні 

закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Зобов'язати комунальну організацію "Київмедспецтранс"   внести зміни до 

тендерної документації за процедурою закупівлі - "ДК 021:2015 за кодом Єдиного 

закупівельного словника (CPV) 34110000-1 – Легкові автомобілі (автомобілі екстреної 

швидкої медичної допомоги типу В згідно ДСТУ EN 1789:2015 (EN 1789:2007+A1:2010, 

IDT) з додатковим медичним обладнанням) для виконання заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2)", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого 

органу за № UA-2021-07-30-001048-c, з метою усунення порушень, зазначених у 

мотивувальній частині цього рішення. 

 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк. 

 

Голова Колегії       І. КОПАЙГОРА 

 

 

Члени Колегії О. НЕЧИТАЙЛО 

 

 С. ТИЩИК 

 

  


