
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

Н А К А З

/ "ҐЛ. Київ № 5  У /о?-

Про запровадження пілотного 
проекту процесу оформлення 
заявки на процедуру закупівлі 
та підготовки технічного завдання 
ініціатором закупівлі у НМАПО 
імені П. Л. Шупика

З метою удосконалення процесу закупівель, отримання ініціатором 
закупівлі якісного товару та вчасного виконання річного плану закупівель у 
НМАПО імені П. Л. Шупика

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити пілотний проект процесу оформлення заявки на 
процедуру закупівлі та підготовки технічного завдання ініціаторами закупівель 
в НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Затвердити проект регламенту з оформлення заявки на процедуру 
закупівлі та підготовки технічного завдання ініціатором закупівлі у НМАПО 
імені П. Л. Шупика (далі-Проект).

3. Начальнику відділу державних закупівель Авер’яновій Ю. О. подати 
Проект для розміщення на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика до 19.12.2018 для 
громадського обговорення та надання зауважень та пропозицій структурними 
підрозділами.

4. Реалізацію пілотного Проекту розпочати з 19.12.2018.
5. Проректору з адміністративно-господарської роботи Соханю Ю. О. до

01.02.2018 провести засідання з керівниками структурних підрозділів для 
ознайомлення з вимогами до написання технічного завдання на закупівлю 
відповідно до чинного законодавства.

6. Начальнику відділу державних закупівель Авер’яновій Ю. О. до
29.03.2019 подати мені на затвердження в установленому порядку Регламент з 
оформлення заявки на процедуру закупівлі та підготовки технічного завдання 
ініціатором закупівлі в НМАПО імені П. Л. Шупика з урахуванням зауважень 
та пропозицій.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 
адміністративно-господарської роботи Соханя Ю. О.

Ю. В. ВороненкоРектор



ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор
« /%  » /Д? 2018

Проректор з адміністративно- 
господарської роботи 
«  / $  ' » / 2-  2018

Проректор з економічних питань 
« / В  » ^  2018

Начальник планово-фінансового відділу
« /£> » / Я — 2018

Ю. П. Вдовиченко

Ю. О. Сохань

О. С. Проценко

А. М. Салига

Завідувач канцелярії та архіву
« /У » / ^ -  2018

І. В. Соловова

Начальник юридичного відділу
« І& » і р  ____ 2018

Начальник відділу державних закупівель с Ю. О. Авер’янова
« ҐЗ  » 2018 " С У ^

Т. І. Вознюк



МОЗ України
НМАПО імені П. Л. Шупика

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НМАПО імені П. Л. Шупика

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ /<£ М Ж 'Ш » _______
з оформлення заявки на процедуру 
закупівлі та підготовки технічного 
завдання ініціатором закупівлі 
в НМАПО імені П. Л. Шупика

1. Загальні положення
1Л. Регламент з оформлення заявки на процедуру закупівлі та підготовки 

технічного завдання ініціатором закупівлі в НМАПО імені П. Л. Шупика 
розроблено з метою поліпшення (удосконалення) процесу закупівлі в НМАПО 
імені П. Л. Шупика, отримання якісного товару Ініціатором закупівлі та 
вчасного виконання річного плану закупівель НМАПО імені П. Л. Шупика, з 
урахування вимог Законів України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 
25Л2.2015, «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-ІП , 
«Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, «Про основні 
засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 
№ 2939-ХІІ, Порядку визначення предмета закупівлі, що затверджений наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 17.03.2016 № 454 та 
національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 
словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
У країни від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі -  Єдиний закупівельний словник).

2. У цьому регламенті терміни вживаються у такому значенні:
Ініціатор закупівлі (далі - ІЗ) - особа (керівники структурних підрозділів 

НМАПО імені П. Л. Шупика), для роботи якої або з ініціативи якої 
закуповуються відповідні товари чи послуги;

Заявка на закупівлю (далі - Заявка) - документ, що містить вичерпну 
інформацію щодо назви предмета закупівлі, його кількості та орієнтовну ціну за 
одиницю товару чи загальну вартість закупівлі в цілому. Зразкова форма Заявки 
на закупівлю міститься у Додатку 1.

Технічне завдання (далі - ТЗ) - документ, що містить вичерпну 
інформацію щодо технічних вимог до товарів та їх постачальників. Зразкова 
форма Технічного завдання міститься у Додатку 2.



Потенційний Учасник-переможець закупівлі -  учасник процедури 
закупівлі, що надав найбільш економічно-вигідну пропозицію за результатами 
аукціону.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України 
«Про публічні закупівлі» № 922-\ТІІ від 25.12.2015.

3. Порядок подання ініціатором закупівлі заявки на закупівлю
3.1. Заявка на закупівлю формується та подається ініціатором закупівлі з 

урахуванням орієнтовного початку проведення процедури закупівлі, що 
встановлений у Річному плані закупівель НМАПО імені П. Л. Шупика на 
відповідний рік.

3.2. Заявка на закупівлю має містити:
- інформацію про предмет закупівлі який визначається планово 

фінансовим відділом НМАПО імені П. Л. Шупика (далі - ПФВ) на 
основі «Єдиного закупівельного словника», за показником четвертої цифри 
основного словника, із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи 
послуги.

- інформацію про кількість товару/перелік послуг;
- орієнтовну ціну за одиницю товару чи загальну вартість закупівлі в 

цілому.
3.3. Ініціатор закупівлі у строк, що встановлений п. 3.1. даної Інструкції 

подає відповідну заявку на закупівлю до ПФВ.
3.4. Планово-фінансовий відділ розглядає відповідну заявку протягом 

одного робочого дня.
Надає інформацію щодо наявності відповідних коштів на закупівлю та 

підтверджує можливість проведення відповідної закупівлі за встановленим 
кодом класифікатора ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

За потребою вносить відповідні зміни до Річного плану закупівель.
3.5. Після отримання обробленої заявки від ПФВ, ініціатор закупівлі готує 

ТЗ до предмета закупівлі.
3.6. Розроблене ТЗ та заявку, ,ініціатор закупівлі передає до відділу 

державних закупівель через проректора з адміністративно-господарської роботи 
для подальшого проведення процедури закупівлі на виконання вимог Закону 
України «Про публічні закупівлі».

4. Вимоги до складання технічного завдання ініціатором закупівлі.
4.1. Технічне завдання на закупівлю має містити інформацію про 

необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому 
числі відповідну технічну специфікацію.



4.2. У разі потреби, технічне завдання може містити відповідні креслення, 
плани, малюнки для більш детального та зрозумілого опису технічних 
властивостей предмета закупівлі.

4.3. Технічна завдання (специфікація) повинна містити:
- детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі 

їх технічні та якісні характеристики;
- вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета 

закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити 
такі показники;

- посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та 
термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, 
передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, 
нормами та правилами;

- технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати 
необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

4.4. Технічне завдання не повинне містити:
- дискримінаційних технічних вимог до предмету закупівлі (зокрема, 

безпідставного зазначення в технічній специфікації детальних параметрів товару 
певного виробника, що унеможливлює поставку еквівалентного товару);

- посилання на технічні стандарти, які не використовуються в Україні або 
які не стосуються предмета закупівлі взагалі;

- посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, 
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 
виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути 
обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент ";

4.5. Технічне завдання повинне містити чіткий опис вимог ініціатора 
закупівлі, на підставі якого учасники закупівлі змогли б розробити відповідні 
тендерні пропозиції.

4.6. Технічне завдання на закупівлю має бути складене з урахуванням 
того, що на ринку товарів має бути як мінімум два виробники, які 
відповідатимуть вказаним параметрам до предмету закупівлі.

5. Перевірка ініціатором закупівлі пропозицій учасників на відповідність 
технічним вимогам до предмету закупівлі.

5.1. Після проведення аукціону та розкриття пропозицій Учасників 
закупівлі, відділ державних закупівель протягом одного робочого дня передає 
технічну інформацію від потенційного Учасника-переможця ініціатору 
закупівлі.

5.2. Ініціатор закупівлі протягом 2-х робочих днів перевіряє відповідну 
інформацію на відповідність пропозиції потенційного Учасника-переможця



технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі 
встановленим ІЗ.

5.3. У разі невідповідності пропозиції потенційного Учасника- 
переможця технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета 
закупівлі, ІЗ складає службову записку з детальним описом невідповідності 
таких параметрів заявленим раніше у вигляді порівняльної таблиці.

5.4. За результатами перевірки ІЗ складає відповідну службову записку 
та передає її у відділ державних закупівель протягом одного робочого дня.

6. Ініціатор закупівлі приймає участь:
6.1. За потребою у прийомі товару та перевіряє відповідність його 

властивостей згідно заявленого технічного завдання.
Фіксує відповідну інформацію щодо перевірки товару у відповідних 

документах (акт прийому-передачі товару; акт введення в експлуатацію 
обладнання).

6.2. У разі виявлення пошкоджень та/або дефектів товару протягом 
гарантійного строку експлуатації, приймає участь у складання дефектного акту з 
детальним описом виявлених недоліків та фіксацією відхилень його в роботі.

Начальник відділу державних закупівель

ПОГОДЖЕНО:

Проректор
з адміністративно-господарської роботи

Проректор з економічних питань

Начальник планово-фінансового відділу

Начальник юридичного відділу Т. І. Вознюк



Додаток 1 до проекту регламенту

Форма Заявки на закупівлю

Назва підрозділу Начальнику планово-фінансового відділу
Сализі А. М.

Проректору з адміністративно - 
господарської роботи 
Соханю Ю. О.

СЛУЖ БОВА ЗАП ИСКА

№

(Про проведення закупівлі на___рік )

Для забезпечення роботи_________________________________________
(назва підрозділу)

та потреби __________просимо Вас провести закупівлю_________________
(мета закупівлі) (конкретна назва закупівлі).

Кількість______________________________________
Ціна за одиницю товару_________________________
Орієнтовна вартість закупівлі_______ _____________

Додаток до заявки Технічне завдання на закупівлю

Посада ІЗ __________________________ ПІБ ІЗ
(підпис)

Відмітки ПФВ

Код заД К  021:2015 СРУ _
Кошти в плані___________
Віза_______________ Дат а

Відмітки проректора з АГР

До виконання _____________

В іза______________Дата__

і



Додаток 2 до проекту регламенту

Форма технічного завдання (ТЗ) на закупівлю товару 
приладу /обладнання

1 Інформація Опис
1.1. Назва приладу/обладнання
2 Параметри призначення:
2.1. Сфера та мета використання приладу/обладнання
2.2. Технічні та/або фізичні властивості обладнання
2.3. Спосіб використання
2.4. Основні функції, які повинен виконувати 

прилад/обладнання
2.5 Допоміжні функції, які повинен виконувати 

прилад/обладнання
2.6 Режим роботи приладу/обладнання
3 Ергономічні параметри:
3.1 Відповідність приладу/обладнання властивостям людського 

організму при виконанні трудових операцій
4 Економічні параметри:
4.1 Вид живлення
4.2 Споживча потужність
4.3 Комплектація
4.4 Розміри/габарити
4.5 Рік випуску
4.6 Гарантійний термін обслуговування
4.7 Кількість
5 Нормативні параметри:

Відповідність товару технічним стандартам, нормам та 
правилам що встановлені міжнародним, та/або національним 
законодавством до даного приладу/обладнання 
(свідоцтво про державну реєстрацію медичної техніки та 
виробів медичного призначення/ декларація про 
відповідність/ висновок державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи/ сертифікати якості/сертифікати 
180 та інш.)

6 Інша додаткова інформація
(проведення пусконалагоджувальних робіт; проведення 
інструктажу необхідної кількості персоналу та вимоги до 
осіб, які мають право на проведення інструктажу )

Посада ІЗ
(підпис)

ПІБ ІЗ



Форма технічного завдання (ТЗ) на закупівлю 
дезінфікуючого засобу

1 Інформація Опис
1.1. Назва дезінфікуючого засобу
1.2 Міжнародна непатентована назва лікарського засобу (за 

наявності)
2. Параметри призначення:
2.1 Сфера/мета/функції використання дезінфікуючого 

засобу
2.2 Спектр антимікробної дії дезінфікуючого засобу
2.3 Основні та допоміжні активно діючі речовини їх масова 

частка /кількість в складі дезінфікуючого засобу
2.4 Спосіб та час експозиції використання дезінфікуючого 

засобу
2.5 Фармакотерапевтична група (за наявності)
3 Параметри безпеки:
3.1 Безпечність використання дезінфікуючого засобу при 

виконанні трудових операцій
4 Економічні параметри:
4.1 Об’єм/ маса, форма випуску (л./кг.)
4.2 Умови зберігання
4.3 Рік випуску
4.4 Термін придатності
4.5 Кількість
5 Нормативні параметри:

Відповідність товару технічним стандартам, нормам та 
правилам що встановлені міжнародним та/або 
національним законодавством до даного 
дезінфікуючого засобу (свідоцтво про державну 
реєстрацію дезінфікуючого засобу/висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи/сертифікати 
якості/сертифікати ІБО/сертифікат аналізу/методичні 
вказівки щодо застосування засобу та інш.)

Посада ІЗ __________ ;_______________ ПІБ ІЗ
(підпис)



Форма технічного завдання (ТЗ) на закупівлю 
лікарського засобу

1 Інформація Опис
1.1 Назва лікарського засобу
1.2 Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
2 Параметри призначення:
2.1 Сфера застосування лікарського засобу

і.

2.2 Основні та допоміжні активно діючі речовини їх масова 
частка /кількість в складі лікарського засобу

2.3 Фармакотерапевтична група
2.4 Основні фізико-хімічні властивості лікарського засобу
2.5 Особливості застосування
3 Економічні параметри:
3.1 Форма випуску
3.2 Умови зберігання
3.3 Рік випуску
3.4 Термін придатності
3.5 Кількість
4 Нормативні параметри:

Відповідність товару технічним стандартам, нормам та 
правилам що встановлені міжнародним та/або 
національним законодавством до даного лікарського 
засобу (реєстраційне посвідчення на лікарський 
засіб/сертифікати якості та інш.)

Посада ІЗ
(підпис)

ПІБ ІЗ


