Шановні представники Замовника!
Звертаємося з приводу надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації.
1. Щодо вимог, які встановлені у п. 3 Додатку 3 до тендерної документації, а саме
надання за лотами 9, 13, 21, 22 (антибіотики) інформації про результати проведення
досліджень на біоеквівалентність у разі подачі еквівалентних препаратів.
На наш погляд, ці вимоги не відповідають законодавству в сфері публічних закупівель.
По-перше, в тендерній документації не зазначено торгових найменувань лікарських
засобів, тому не є зрозумілим, що мається на увазі під формулюванням «еквівалентні
препарати». З контексту тендерної документації можна зробити висновок, що такі препарати
повинні бути еквівалентними до міжнародної непатентованої назви (найменування частини
предмету закупівлі) – «ертапенем», «іміпенем у комбінації з циластатином», «лінезолід»,
«меропенем» та/або форми випуску, дозування чи одиниці виміру. Інших характеристик
лікарських засобів, щодо яких учасниками може бути запропоновані «еквівалентні
препарати», у тендерній документації не встановлено.
По-друге, за лотами 9, 13, 21, 22 замовником планується здійснити закупівлю лікарських
засобів з парентеральною (ін’єкційною) лікарською формою. Разом з тим, згідно Настанови
«Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності» (СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2014) для
парентеральних розчинів дослідження біоеквівалентності не є необхідними. Також в
українському законодавстві не існує жодного іншого нормативного документа, який
зобов’язує проводити дослідження біоеквівалентності для парентеральних розчинів.
Таким чином, Замовником у тендерній документації встановлені вимоги щодо надання
учасниками документів (інформації), наявність яких не передбачена чинним
законодавством України, що містить ознаки дискримінації учасників і може привести до
обмеження конкуренції на користь окремих учасників та виробників оригінальних
(референтних) лікарських засобів, незаконного відхилення пропозицій учасників, чим
порушуються принципи Закону України «Про публічні закупівлі».
Отже, зазначені у п. 3 Додатку 3 до тендерної документації вимоги щодо надання за
лотами 9, 13, 21, 22 (антибіотики) інформації про результати проведення досліджень на
біоеквівалентність у разі подачі еквівалентних препаратів є такими, що не відповідають
вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», і, як наслідок, мають бути виключені з
тендерної документації.
Відповідь, яка була надана Замовником на запитання щодо біоеквівалентності та
оприлюднена в електронній системі закупівель 8 вересня 2017 року, є формальною,
неаргументованою і не відповідає законодавству.
Роз’яснення до тендерної документації не може змінювати або доповнювати умови
тендерної документації, проте Замовником у роз’ясненні йдеться про надання учасниками
документів, не передбачених тендерною документацією, наприклад, документів з
Державного експертного центру МОЗ України, матеріалів (публікацій) про використання
генеричного препарату в лікувальних закладах країн Західної Європи або/і Північної
Америки.
Законодавство не передбачає обов’язку подавати до Державного експертного центру
МОЗ України документів щодо біоеквівалентності парентеральних розчинів, так само як і
обов’язку публікувати дані про використання препаратів в лікувальних закладах країн
Західної Європи або/і Північної Америки. Відповідно до статті 9 Закону України «Про
лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх
державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. Цією ж статтею Закону
встановлено, що рішення про відмову в державній реєстрації лікарського засобу
приймається, якщо не підтверджуються висновки щодо його ефективності та безпечності.
Таким чином, якщо лікарський засіб зареєстровано в Україні у встановленому
порядку, значить його ефективність та безпечність були підтверджені належним чином,
і це є достатньою умовою.
Встановлення Замовником у тендерній документації будь-яких інших вимог до
зареєстрованих лікарських засобів, крім визначених Законом, і у інший спосіб, ніж
передбачений Законом, є незаконним.

Просимо внести зміни до тендерної документації та виключити з п. 3 Додатку 3
слова «для препаратів за лотами 9, 13, 21, 22 (антибіотики) надати інформацію про
результати проведення досліджень на біоеквівалентність у разі подачі еквівалентних
препаратів».
2. Щодо лікарського засобу «бортезоміб» з дозуванням 3 мг.
Додатком 3 до тендерної документації передбачається закупівля лікарського засобу
«бортезоміб» з такою формою випуску та дозуванням: «пор. ліоф. д/приг. р-ну для в/в, 3 мг».
У відповіді, яка була надана Замовником на запитання щодо дозування лікарського
засобу «бортезоміб» та оприлюднена в електронній системі закупівель 28 серпня 2017 року
зазначається, що «відповідно до Державного реєстру лікарських засобів України, станом на
28.08.2017 року в Україні належним чином зареєстрований лікарський засіб "ВЕЛКЕЙД®,
ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 3,0 мг у флаконі № 1 з порошком у блістерній
упаковці; по 1 блістерній упаковці в картонній коробці; виробництво: БСП Фармасьютикалз
С.Р.Л. (виробництво, первинна упаковка та контроль якості), Італія, Янссен Фармацевтика
Н.В. (вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Бельгія" (Реєстраційне
посвідчення № UA/4405/01/03)».
Таким чином, Замовником визнано той факт, що вимогу у тендерній документації
прописано під одного учасника. Але ж при цьому жодних обґрунтувань щодо закупівлі
лікарського засобу «бортезоміб» у дозуванні саме 3 мг Замовником не надано.
В Україні належним чином зареєстровано лікарські засоби з міжнародною
непатентованою назвою «бортезоміб» декількох виробників, і всі з них виробляють цей
лікарський засіб у дозуванні 3,5 мг.
Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу «бортезоміб» будь-якого
виробника визначені рекомендовані дози – 1,3 мг на 1 квадратний метр площі поверхні тіла.
Як відомо, середня площа тіла людини становить від 1,6 до 2,0 м2, через що обсяг разової
дози знаходиться в межах від 2,1 до 2,6 мг, що дозволяє використовувати для лікування
хворих лікарський засіб «бортезоміб» з будь-яким дозуванням – 3 мг чи 3,5 мг.
Крім того, що закупівля лікарського засобу «бортезоміб» за лотом 4 обмежує
конкуренцію серед учасників процедури закупівлі, встановлення Замовником вимоги щодо
закупівлі дозування 3 мг також порушує принцип максимальної економії та ефективності,
який встановлений статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі».
Зареєстрована наказом МОЗ України від 28.10.2016 № 1153 зміна оптово-відпускної
ціни на лікарський засіб Велкейд®, ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 3,0 мг у флаконі
№ 1 становить 18 030,85 гривень за 1 флакон, у той час як станом на 12.09.2017 найменша
зареєстрована ціна на генеричний лікарський засіб «бортезоміб» з дозуванням 3,5 мг
становить 5 300,18 гривень.
Таким чином, Замовником за лотом 4 проводиться закупівля з порушенням принципів
публічних закупівель, прав та законних інтересів учасників торгів.
Просимо внести зміни до тендерної документації та пункт 4 таблиці у Додатку 3
викласти в редакції:
пор. ліоф. д/приг. р-ну для в/в,
4
Бортезоміб
фл.
400
3 мг або 3,5 мг
Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі»
фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання
тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за
роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо
усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Замовник повинен протягом
трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити
його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі»
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення
органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

