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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 

№20376-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 "Автоспецпром" 

від 25 серпня 2021 № UA-2021-07-30-001048-c.c2  (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 № 19528-р/пк-пз Скарга була прийнята до 

розгляду. 

Замовник шляхом завантаження листа та документів 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. 

 

Скаржник зазначає, що деякі характеристики викладені у Медико-технічних 

вимогах до предмета закупівлі, носять яскраво виражений дискримінаційний характер та 

суттєво обмежують коло потенційних учасників, через завищені (тобто такі, які отримані 

експериментально на виробництві і які неможливо застосувати у повсякденній практиці і 

які не мають клінічного впливу, але мають високе числове вираження) значення деяких 

показників, а також зазначення специфічних характеристик притаманних лише моделям 

обладнання певних виробників. 

Скаржник зазначає, що проаналізувавши вимоги Додатку 2 Таблиця 2 - Медико-

технічні вимоги до устаткування та Таблиці 3 - Відповідність базового автомобіля 

вимогам технічної специфікації Документації Замовника стає очевидним, що технічні 

характеристики окремих складових предмету закупівлі викладенні під характеристики 

одного виробника, на підтвердження чого, надаємо Інструкції, які це підтверджують  

Скаржник вважає, що для уникнення дискримінації та для збільшення 

потенційного кола учасників та відповідно обрання товару, з найкращими технічними 

характеристиками за найнижчими цінами, необхідно внести зміни до тендерної 

документації, щоб забезпечити участь у відкритих торгах широкому колу учасників, 

представлених на ринку України. 

Таким чином, для забезпечення можливості Скаржнику взяти участь у процедурі 

закупівлі, останній пропонує внести наступні зміни до Додатку 2 Таблиці 2 - Медико- 

технічних і вимог до устаткування та Таблицю 3 - Відповідність базового автомобіля 

вимогам технічної специфікації Документації Замовника. 

 Скаржник у Скарзі наводить порівняльну таблицю, в якій міститься пропозиція з 

аргументацією на внесення змін за позиціями 1.1, 2.3, 3.2, 3.6, 4.1, 5. 

 

Замовник щодо вимоги до вантажопідйомності нош не менше 250 кг, встановленої 

Замовником до головних нош, повідомляє наступне: 

Згідно з пунктом 1 ДСТУ EN 1865-1:2017 "Засоби переміщення пацієнтів, 

застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 1. Загальні 

системи нош і засобу переміщення пацієнтів", цей стандарт встановлює мінімальні 

вимоги, яким повинні відповідати ноші в автомобілі швидкої медичної допомоги. Згідно 

пункту 4.2.4 зазначеного стандарту, вантажопідйомність основних нош повинна бути не 

менше 150 кг. 

А для безпечного транспортування та надання екстреної медичної допомоги 

пацієнтам, серед яких чимало є людей з надлишковою масою тіла та ожирінням, Замовник 

має потребу у міцних ношах з вантажопідйомністю від 250 кг. 

Запропонована Скаржником вимога до вантажопідйомності нош не менше 170 кг 

значно погіршує  технічні характеристики нош, експлуатаційні можливості автомобіля 

екстреної швидкої медичної допомоги типу В в цілому та не може задовольнити потреби 

Замовника. 
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Також на ринку наявні виробники основних нош/нош-каталок, які відповідають 

вказаній вимозі у сукупності з іншими вимогами, що встановлені Замовником до 

основних нош/нош-каталки, зокрема: Meber (Frog Lite Advance 7265 Proof), Ferno (F2 

Monobloc), Medirol (Contero). Слід зауважити, що на попередні аналогічні відкриті торги 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-14-003219-b) Замовника Скаржник пропонував 

головні ноші Frog Lite Advance 7265 Proof виробництва Meber, вантажопідйомністю 250 

кг, таким чином підтверджуючи відповідність цих нош усім вимогам Замовника. 

Враховуючи наведене, Скаржник має можливість запропонувати товар, який відповідає 

вимогам, але зловживає правом на оскарження. 

Замовник надає таблицю 1 відповідності основних нош різних виробників усім 

вимогам Замовника до основних нош/нош-каталки: 

Frog Lite Advance 7265 Proof, Meber 

F2 Monobloc, Ferno 

Contero, Medirol 

Що стосується вимоги до часу роботи при максимальній зарядці від вбудованого 

блоку живлення не менше 40 хвилин при максимальній аспірації, встановленої 

Замовником до стаціонарного приладу відсмоктування з мінімальним тиском в мінус 65 

кПа з мінімальним об'ємом 1 л, Замовник повідомляє наступне: Встановлена вимога не є 

дискримінаційною, не обмежує конкуренцію серед потенційних учасників, оскільки на 

ринку наявні прилади відсмоктування, які відповідають вказаній вимозі, а саме: Weinmann 

Emergency (Accuvac Lite, Accuvac Pro), Boscarol (OB1000, OB2012, OB3000), Laerdal 

(Laerdal Suction Unit (LSU), Hersill (V7 plus b), SSCOR (SSCOR VX-2).  

Замовник надає таблицю 2 відповідності стаціонарних приладів відсмоктування з 

мінімальним тиском в мінус 65 кПа з мінімальним об'ємом 1 л різних виробників, які 

відповідають усім вимогам в сукупності: 

V7 plus b, Hersill 

Accuvac Lite, Weinmann Emergency 

При цьому, запропонована Скаржником вимога до часу роботи при максимальній 

зарядці від вбудованого блоку живлення не менше 30 хвилин значно погіршує  технічні 

характеристики стаціонарного приладу відсмоктування та не може задовольнити потреби 

Замовника. При цьому, вважаємо на необхідне акцентувати увагу колегії на тому, що 

технічні вимоги до процедури закупівлі UA-2021-05-14-003219-b повністю аналогічні 

технічним вимогам до предмета закупівлі UA-2021-07-30-001048-c, умови якої є 

предметом оскарження. 

Що стосується вимоги до наявності дефібриляції в ручному режимі та АЗД, а також 

можливості одночасного моніторингу артеріального тиску, сатурації  та наступних 

відведень: I, II, III, aVR, aVL, aVF, що встановлені Замовником до дефібрилятора 

комбінованого з монітором пацієнта та можливістю реєстрації показників пацієнта 

(електрокардіограма, артеріальний тиск, рівень сатурації), Замовник повідомляє наступне: 

усі вимоги у сукупності, що встановлені Замовником до дефібрилятора, не є 

дискримінаційним, не обмежують конкуренцію серед потенційних учасників, оскільки на 

ринку наявні дефібрилятори, які відповідають встановленим медико-технічним вимогам, а 

саме: Zoll (M2), GS Elektromedizinische (Corpuls 3), Mindray (Beneheart D6), Mediana 

(D500). Зокрема, дефібрилятор D500 виробництва Mediana інструкція якого надана 

Скаржником як "аргументація" встановлення дискримінаційних вимог, відповідає всім в 

сукупності вимогам встановленим медико-технічними вимогами,  та свідчить про 

зловживання Скаржником своїм правом на оскарження, оскільки Скаржник має 

можливість запропонувати товар, який відповідає всім в сукупності медико-технічним 

вимогам. 

Замовник надає таблицю 3 відповідності усім медико-технічним вимогам 

встановленим тендерною документаціє до дефібриляторів комбінованих з монітором 
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пацієнта та можливістю реєстрації показників пацієнта (електрокардіограма, артеріальний 

тиск, рівень сатурації) різних виробників: 

M2, Zoll 

D500, Mediana 

Замовник стверджує, що Запропоновані Скаржником зміни, в частині виключення 

моніторингу артеріального тиску та сатурації, значно погіршують  технічні 

характеристики дефібрилятора, експлуатаційні можливості автомобілівя екстреної 

швидкої медичної допомоги типу В в цілому та не можуть задовольнити потреби 

Замовника. При цьому, вважаємо на необхідне акцентувати увагу колегії на тому, що 

технічні вимоги до процедури закупівлі UA-2021-05-14-003219-b повністю аналогічні 

технічним вимогам до предмета закупівлі UA-2021-07-30-001048-c, умови якої є 

предметом оскарження. 

Що стосується вимог до транспортного апарату штучної вентиляції легень (далі – 

ШВЛ), що встановлені,  Замовник повідомляє наступне: 

Ці вимоги не є дискримінаційними, не обмежують конкуренцію серед потенційних 

учасників, оскільки на ринку наявні транспортні апарати ШВЛ, які відповідають вказаним 

вимогам у сукупності, зокрема транспортні апарати ШВЛ виробництва: Zoll (Z Vent, 

EMV, Eagle II), Weinmann Emergency (Medumat Standard 2). 

У медичній практиці аналогічними режиму IPPV вважаються такі режими: CMV, 

Control Mode, AC, A/C, ACV, A-C, VCV, VC, VC-CMV, зазначене підтверджено у книзі 

"Основы ИВЛ", А.С. Горячев, И.А. Савин, 2014 р. та в інших наукових публікаціях.  

Замовник надає таблицю 4 відповідності транспортних ШВЛ різних виробників 

усім медико-технічним вимогам встановленим в тендерній документації: 

Z Vent, Zoll 

WM 9410 Набір для надання першої допомоги LIFE- BASE 3 NG з модулем 

MEDUMAT Standard2, Weinmann Emergency 

Окрім того, запропоновані Скаржником вимоги до транспортного апарату ШВЛ 

суттєво погіршують предмет закупівлі, виключаючи: 

- розміщення балону для кисню на переносній платформі/сумці/кейсі з ручкою; 

- легкість зняття апарату ШВЛ з настінного кріплення; 

- режим вентиляції IPPV або аналогічного; 

- захист апарату ШВЛ від пилу. 

Додана до скарги Інструкція з експлуатації апарат ШВЛ Siare Sirio S2/T не 

відповідає ані вимогам Замовника, ані запропонованим змінам Скаржника, зокрема апарат 

Sirio S2/T комплектується вбудованим акумулятором, котрий забезпечує лише 3 години 

автономної роботи (стор. 66 Інструкції з експлуатації, доданої до скарги у файлі "3.6 ШВЛ 

Siare S2T.pdf") замість 5 годин, котрі вимагається Замовником і 6 годин, які пропонується 

Скаржником. Запропонований Скаржником "5. Температурний режим роботи від -15 до 

+50℃, не гірше" суперечить міжнародним стандартам, зокрема ISO10651-5:2006 

регламентує робочий температурний режим не гірший як від -18 до +50℃ (п 6.2.1.2), а 

температурний режим зберігання від -40 до +60℃ (п 6.2.1.1). 

При цьому, Замовник вважає на необхідне акцентувати увагу колегії на тому, що 

технічні вимоги до процедури закупівлі UA-2021-05-14-003219-b повністю аналогічні 

технічним вимогам до предмета закупівлі UA-2021-07-30-001048-c, умови якої є 

предметом оскарження.  

У зв’язку з цим, Замовник вважає, що Скаржник не довів необхідність внесення 

змін до Тендерної документації в цій частині (з урахуванням можливості виконати 

вказану вимогу), а також не довів та документально не підтвердив неможливість виконати 

наведену вище умову Тендерної документації, а також не надав документального 

підтвердження, яким чином наведена вище умова Тендерної документації порушує його 

права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, у зв’язку з чим 

вважаємо, що відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині. 
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Що стосується вимог до наявності не менше 3 рівнів оклюзії від 40 до 110 кПа, 

встановленої Замовником до пристрою для вливання під тиском,  Замовник повідомляє 

наступне: 

Скаржник в даному випадку запевняє, що вимога Замовника "…2. Наявність не 

менше 3 рівнів оклюзії від 40 до 110 кПа…" є надмірною і не є загальноприйнятною, але 

пропонує встановити більш жорсткі та надмірні вимоги до зазначеного пристрою "…2. 

Наявність не менше 3 рівнів оклюзії від 10 до 113 кПа…", що в свою чергу обмежуватиме 

коло потенційних учасників. Пристрій для вливання під тиском, запропонований 

Скаржником в даному випадку відповідатиме вимогам Замовника, оскільки має більший 

діапазон від мінімального встановленого Тендерною документацією. 

Отже, Скаржник пропонуючи Шприцеву помпу, модель DS-3000, підтверджує, що 

він може виконати наведену вище умову Тендерної документації і тому відсутні підстави 

для задоволення Скарги в цій частині. 

З метою недопущення встановлення дискримінаційних вимог та обмеження 

конкуренції, звуження кола учасників, а також, враховуючи те, що потреби Замовника 

задовольнить пристрій для вливання під тиском, що має щонайменше, характеристики 

встановлені медико-технічними вимогами, вважаємо, що внесення змін є недоцільним, 

оскільки права Скаржника не порушені.  

Що стосується вимоги Скаржника щодо збільшення потужності двигуна не менше 

160 к.с. та наявності передпускового підігрівача або підігрівачів охолоджуючої рідини 

двигуна з примусовим циркулюванням охолоджуючої рідини при незаведеному двигуні, 

що живиться від мережі 220В та від дизельного палива, Замовник повідомляє наступне: 

Пропозиція Скаржника стосовно покращення самого (базового) автомобіля 

екстреної швидкої медичної допомоги, зокрема щодо заміни вимоги "Наявність 

передпускового підігрівача охолоджуючої рідини двигуна з примусовим циркулюванням 

при незаведеному двигуні" на вимогу "Наявність передпускового підігрівача або 

підігрівачів охолоджуючої рідини двигуна з примусовим циркулюванням охолоджуючої 

рідини при незаведеному двигуні, що живиться від мережі 220В та від дизельного палива" 

не є прийнятною та не сприятиме покращенню експлуатаційних характеристик автомобіля 

з тієї причини, що для роботи передпускового підігрівача потрібна буде наявність одразу 

двох чітко визначених джерел живлення (тільки 220В і тільки дизельне паливо). 

Натомість п.5 Таблиці 1 "Вимоги до базового автомобіля" Технічної специфікації 

передбачено лише наявність та функції передпускового підігрівача без обмеження джерел 

живлення. 

Серед іншого Скаржник пропонує встановити надмірні вимоги до двигуна 

внутрішнього згоряння підвищивши мінімальну потужність зі 125 к.с. до 160 к.с. 

пояснюючи це тим, що двигун потужністю 125 к.с. не здатен забезпечити прискорення від 

0 км/год до 80 км/год за 35 с. Дане твердження Скаржника не відповідає дійсності тому, 

що Замовником вимагається наявність Сертифікату відповідності ДСТУ EN 1789:2015 

Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги (EN 

1789:2007+A1:2010, IDT). Відповідність АШМД зазначеному стандарту вказує серед 

іншого на те, що АШМД здатен прискорюватися від 0 км/год до 80 км/год за 35 с. 

Запропоновані Скаржником зміни збільшують вимогу до потужності двигуна, що 

призведе до обмеження конкуренції серед потенційних учасників.  

Більше того, якщо Скаржник має намір запропонувати АШМД, яка буде мати 

потужність двигуна не менше 160 к.с., такий товар відповідатиме встановленим вимогам 

до базового автомобіля.  

Крім того, Скаржником не визначено товар, який він має намір запропонувати, 

його технічні характеристики, а також не надано до скарги будь-яких документів та 

матеріалів, що підтверджують інформацію, викладену у скарзі, та порушення процедури 

закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності Замовника. Тобто Скаржник 
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належним чином не обґрунтував порушення його прав, а також необхідність внесення 

змін до Тендерної документації в цій частині. 

Замовник зазначає, що на попередні аналогічні відкриті торги 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-14-003219-b) Замовника, Скаржник пропонував 

АШМД, технічні характеристики якої в цілому відповідали вимогам тендерної 

документації, таким чином Скаржник має можливість запропонувати товар, який 

відповідає вимогам, але зловживає правом на оскарження. 

 

 У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 

1. Щодо інших процедур закупівель. 

Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону реєстраційна картка скарги повинна 

містити таку інформацію, зокрема:  

2) номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання; 

3) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури 

закупівлі, що оприлюднене в електронній системі закупівель, або унікальний номер 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлі, в разі застосування переговорної 

процедури закупівлі. 

Відповідно до частини п'ятої статті 18 Закону скарга повинна містити, зокрема,  

посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність 

замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати.  

Слід зазначити, що реєстраційна картка за Скаргою створена 25.08.2021 та містить 

посилання на Процедуру закупівлі, оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-

порталі Уповноваженого органу за № UA-2021-07-30-001048-c, відповідно, Скарга 

розміщена в оголошенні, яке оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за                   

№ UA-2021-07-30-001048-c. 

Враховуючи викладене, інші процедури закупівлі не можуть бути предметом 

розгляду органу оскарження під час розгляду зазначеної Скарги. 

 

2. Щодо дискримінаційних умов Документації в цій частині (на думку 

Скаржника). 

 

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: 

Таблиця 1 – Вимоги до базового автомобіля 

5. Двигун:  екологічний клас двигуна;  потужність двигуна;  обладнання для 

запуску двигуна за низьких температур 

– паливний бак має бути достатньої ємності щоб забезпечити при повній заправці 

паливом пересування АШМД, без дозаправки, від 500 км. 

 

Таблиця 2 - Медико-технічні вимоги до устаткування 

Автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги типу В згідно ДСТУ EN 

1789:2015  (EN 1789:2007+A1:2010, IDT) з додатковим медичним обладнанням для 
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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 

1.1 Головні ноші - 1. Каркас виконаний з міцного та легкого матеріалу, який не 

піддається окисленню, та стійкий до корозії; 2.  Вантажопідйомність нош не менше 250 кг; 

3.  Вага нош не більше 40 кг; 4. Наявність 4-х телескопічних висувних ручок, конструкція 

яких забезпечує безпечний підйом нош; 5. Висота нош повинна забезпечувати зручність та 

легкість їх завантаження у приймальний пристрій для нош без додаткового піднімання 

нош медичним персоналом. Повинні мати кріплення до приймального пристрою 10G 

(надати сертифікат підтвердження); 6. Наявність, не менше 4 коліс діаметром не менше 

200 мм, два з яких повинні обертатися на 360 градусів та два колеса повинні мати 

блокування; 7. Наявність підставки для ніг; 8. В комплект поставки повинен входити:  

матрац; ремені фіксації (3 шт.). 

2.3 Стаціонарний прилад всмоктування з мінімальним тиском в мінус 65кПа з 

мінімальним об’ємом 1л, що управляється не вручну 1. Можливість роботи від 12В, 

мережі 220В та вбудованого акумулятора; 2. Кріплення, відповідає 10G (надати 

сертифікат підтвердження) в автомобілі з можливістю швидкого від’єднання/під’єднання; 

3. Час роботи при максимальній зарядці від вбудованого блоку живлення не менше 40 хв. 

при максимальній аспірації; 4. Шланг для відсмоктування повинен бути таким що 

автоклавується; 5. Наявність бактеріального фільтру; 6. Має бути компактним; 7. Повинен 

мати механізм регуляції тиску та манометр; 8. Продуктивність не менше 24 л/хв. 

3.2 Дефібрилятор комбінований з монітором пацієнта та можливістю реєстрації 

показників пацієнта (електрокардіограма, артеріальний тиск, рівень сатурації) - 1. 

Дефібриляція в ручному режимі та АЗД.Біфазний імпульс, зовнішня кардіостимуляція, 

кардіоверсія (синхронізація), кардіомоніторинг, вивід показників на дисплей; 2. Кількість 

кривих, не менше 2; 3. Можливість одночасного моніторингу артеріального тиску, 

сатурації та наступних відведень:  I, II, III, aVR, aVL, aVF; 4. Можливість використання, 

не гірше 3 канального кабелю ЕКГ; 5. Можливість використання/наявність багаторазових 

електродів, для дорослих та дітей; 6. Автономна робота не менше 3 годин та живлення від 

мережі 220 В; 7. Придатний для використання в умовах роботи ЕМД; 8. Наявність 

кріплення 10G (надати сертифікат підтвердження); 9. Наявність вбудованого принтера; 10. 

Максимальна енергія розряду не менше 200 Дж. 

3.6 Транспортний апарат ШВЛ - 1. Транспортний апарат ШВЛ повинен міститися 

на переносній платформі/сумці/кейсі з ручкою для перенесення в якій також розміщується 

балон для кисню; 2. Лінія для подачі кисню разом з редуктором повинна зніматися з 

балона без застосування інструментів; 3. Переносна платформа з апаратом ШВЛ повинна 

кріпитися в автомобілі ШМД з допомогою швидкознімного настінного кріплення і 

забезпечувати можливість знімання платформи однією рукою; 4. Можливість автономної 

роботи апарата від акумуляторної батареї не менше ніж 5 годин; 5. Апарат ШВЛ повинен 

мати режими вентиляції: IPPV, CPAP або аналогічні; 6. Можливість респіраторної 

підтримки всіх вікових груп; 7. Обов’язкова наявність індивідуального кисневого балону 

(швидке з’єднання з апаратом ШВЛ); 8. Можливість перемикання живлення від 

індивідуального кисневого балону до Стаціонарного кисню в АШМД (швидке з’єднання); 

9. Ступінь захисту не нижче IP54. 

4.1 Пристрій для вливання під тиском; 1. Використовується з шприцами різних 

розмірів, не гірше ніж від 5 мл до 60 мл, та виробників; 2. Наявність не менше З рівнів 

оклюзії від 40 до 110 КПа; 3. Швидкість інфузії у межах не гірше ніж від 0,1 до 1500 

мл/год; 4. Точність інфузії не гірше, ніж ±2 %; 5. Максимальна швидкість болюсної інфузії 

не менше 1500 мл/год; 6. Наявність системи тривог; 7. Наявність дисплею; 8. Вбудований 

акумулятор. 

 

Замовник на розгляд Колегії надає, зокрема:  
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- Порівняльну таблицю;  

- Паспорт Каталка-моноблок F2, Виробник: Ferno Slovakia, s.r.o; 

- ПАСПОРТ Medirol Contero M126 

- Паспорт MODU-1-TR, Виробник STEM S.r.l. Unipersonale Strada Ghiaie, 

12/D; 

- Посібник користувача BOB GALAXY Завантажувальний пристрій; 

- Паспорт Крісло для евакуації S-242, Виробник Ferno Slovakia, s.r.o. 913 07 

Босака 893, Словаччина На заводах: Ferno Slovakia, s.r.o. 913 07 Босака 893, Словаччина. 

Представник в Україні ТОВ "КСЕНКО"; 

- Інструкція по використанню Транспортувальний стілець SPENCER 455,  

- Spencer 455 20G Транспортувальний стілець з 4 колесами; 

- Гарантійний лист, від 15.07.2021 №141, виданий ТОВ АВТОСПЕЦПРОМ; 

- Декларація про відповідність ТОВ АВТОСПЕЦПРОМ; 

- Інструкція з експлуатації Балони кисневі медичні GCM, Експлуатація 

балонів повинна здійснюватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-184 

- АВТОМОБІЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ САНІТАРНІ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА БАЗІ VOLKSWAGEN CRAFTER ТИП B Настанова щодо 

експлуатації (паспорт)$ 

- Санітарні сумки та набори для надання першої допомоги. Сумка для 

АШМД4 

- Паспорт WM 9040 Санітарна сумка для надання першої допомоги RESCUE-

PACK в повній комплектації "Pro";  

- WM 9040 Санітарна сумка для надання першої допомоги RESCUE-PACK в 

повній комплектації "Pro"; 

- WM 11700 Електричний аспіратор ACCUVAC Lite з системою 

багаторазових контейнерів; 

- Документ sat801+ Pulse Oximeter;  

- Інструкція користувача Rad-5; 

- Руководство по эксплуатации ZOLL M2; 

- КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Дефібрилятор / Кардіомонітор D500; 

- Інструкція з використання Мішок дихальний типу АМБУ "MEDICARE" 

багаторазового використання (для дорослих) Мішок дихальний типу АМБУ "MEDICARE" 

багаторазового використання (для дітей) Мішок дихальний типу АМБУ "MEDICARE" 

багаторазового використання (для немовлят); 

- Інструкція з використання Вимірювач артеріального тиску механічний ВК 

2001-3001; 

- Інструкція з використання Небулайзер "MEDICARE" ультразвуковий MY-

520A;  

- Інструкція з використання Інгалятор "БІОМЕД" 403С; 

- ТОВ "Компанія "ЮТАС" лектрокардіограф ЮКАРД 100; 

- Інструкція з експлуатації  Серія SE-301 Електрокардіограф Версія 1,0;  

- Паспорт Апарат штучної вентиляції легень Z Vent;  

- WM 9410 Набір для надання першої допомоги LIFEBASE 3 NG з модулем 

MEDUMAT Standard² (MEDUtrigger, режим CPR, режим RSI, режим CPAP, режим IPPV, 

режимом дихання за вимогою), захисною сумкою та приліжковим утримувачем; 

- Інструкція з використання Апарат EasyTouch для вимірювання рівня 

глюкози в крові;  

- Документ SensoLite Nova;  

- Паспорт Насос шприцевий інфузійний Aitecs 2016; 

- Інструкція з експлуатації пристрою підігріву крові FT1800; 

- ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ВИРОБНИКА, в якому, зокрема, зазначено: "ТОВ 

"АВТОСПЕЦПРОМ", Україна, вітчизняний виробник спеціалізованих автомобілів 
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швидкої медичної допомоги, гарантує постачання спеціалізованих автомобілів швидкої 

медичної допомоги на базі PEUGEOT BOXER, тип В в кількості 18 (вісімнадцять) 

одиниць для потреб Комунальної організації "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+А 1:2010, 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, в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, 

визначені тендерною документацією та нашою пропозицією"; 

- НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ. ПАСПОРТ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТИП В НА 

БАЗІ СЕРТИФІКОВАНОГО АВТОМОБІЛЯ PEUGEOT BOXER, яка містить печатку                

ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ". 

 

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

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

головних нош, приймального пристрою для нош, пристрою для перенесення пацієнта, 

дефібрилятору комбінованого з монітором пацієнта та можливістю реєстрації показників 

пацієнта (електрокардіограма, артеріальний тиск, рівень сатурації); пристрою для 

вливання під тиском, вимоги до базового автомобіля, зокрема, двигуна. 

 

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 
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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, 

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 


