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Після Революції гідності 2013–2014 рр. новий уряд зробив значні кроки у подоланні корупції та здійсненні правових
та інституційних реформ, затвердивши антикорупційну стратегію та пакет законопроектів, що наблизив країну до
міжнародних стандартів у сфері подолання корупції. Відповідно до цього зобов'язання в Україні ініціювали реформу
системи державних закупівель у сфері охорони здоров'я.
Розуміючи, що цей процес реформ буде довготривалим і що необхідно попередити подальші затримки у наданні
певних ліків для пацієнтів, Верховна Рада вирішила тимчасово передати функції із закупівель деяких життєво
важливих медичних виробів міжнародним організаціям і внести відповідні зміни до законодавства.
ПРООН цілковито підтримує Міністерство охорони здоров'я у переході на прозору, підзвітну, економічно ефективну
та сталу систему закупівель у сфері охорони здоров'я. До участі запрошуються українські та міжнародні
фармацевтичні компанії, котрі відповідають вимогам щодо якості продукції, визначеним у тендерах.
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Чому Уряд звернувся до міжнародних організацій за допомогою щодо державних
закупівель життєво важливих ліків?
Корупційні схеми та обмежена конкуренція призвели до затримок державних закупівель
ліків по всій Україні за завищеними цінами, що в результаті призвело до важких наслідків для
громадян через нестачу та занадто високу ціну на медичні вироби.
Із метою змінити цю неприйнятну ситуацію, що загрожувала здоров'ю населення, у
Міністерстві охорони здоров'я України – відповідно до антикорупційної стратегії Уряду та
пакета законопроектів, прийнятого у 2014 році, націленого на приведення практики в країні у
відповідність до міжнародних антикорупційних стандартів – вирішили тимчасово передати
функції із закупівель певних ліків міжнародним організаціям терміном до березня 2019 року.

Якою є законодавча база стосовно державних закупівель ліків ПРООН?

У межах реформи закупівель Міністерство охорони здоров'я України надіслало офіційний
запит до ПРООН щодо допомоги у вирішенні цієї критичної ситуації, що загрожує здоров'ю
населення. 27 жовтня 2015 року та 17 грудня 2015 року ПРООН та МОЗ підписали два
Договори щодо надання послуг із забезпечення закупівель на загальну суму 39 млн. доларів
США. Кошти на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів були передані ПРООН у
кінці листопада – на початку грудня 2015 року.
Це рішення закріплено в Законі України № 269-VIII від 19 березня 2015 року «Про внесення
змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до
необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель
із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі»1 та Законі України № 332VIII від 9 квітня 2015 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів».2
1
2

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/269-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-19

Для передачі функцій щодо закупівель міжнародним організаціям, було внесено зміни до
деяких законів та нормативно-правових актів України. Зокрема:
 Закон України «Про лікарські засоби»3.
 Постанова Кабінету Міністрів України № 3764.
 Наказ МОЗ України № 721.
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1453-15
 Закон України «Про засади державної мовної політики».
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
Цей екстрений захід дасть достатньо часу для належного проведення ефективної реформи у
сфері державних закупівель та забезпечить безперервне забезпечення лікарськими
засобами, котрі необхідні населенню та на які воно чекає.
Як очікується, міжнародний досвід цих організацій допоможе в забезпеченні лікарських засобів
за державними програмами за доступними цінами через ефективні та прозорі процедури.

Чому Уряд України обрав саме ПРООН для надання допомоги щодо закупівель
лікарських засобів?

У ПРООН наявна злагоджена, сучасна система управління та діяльності, що забезпечує
ефективне здійснення закупівель та управління ланцюгом доставки у ряді країн, включаючи
Центральну та Східну Європу, наприклад, Чорногорію, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,
Туркменістан та Узбекистан, за участі великої кількості партнерів.
ПРООН опікується найбільшою мережею закупівель в Організації Об'єднаних Націй,
постачаючи товари та послуги на загальну суму 3 млрд. доларів США щороку, гарантуючи
країнам доступ до життєво важливих медикаментів, засобів для допомоги в надзвичайних
ситуаціях та цілого ряду інших необхідних засобів.
Таким чином, програма ПРООН щодо закупівель медикаментів для України базується на
великому досвіді організації в закупівлях та управлінні ланцюгами доставки в межах проектів
і програм, що пов'язані зі сферою охорони здоров'я й іншими сферами.

Які цілі програми ПРООН із закупівель медикаментів для України?
У короткостроковій перспективі ПРООН надає Міністерству охорони здоров'я України
невідкладну допомогу для здійснення економічно ефективних та своєчасних закупівель
життєво важливих для населення медикаментів.
У довгостроковій перспективі ПРООН спільно з ЮНІСЕФ та ВООЗ планує надавати допомогу
МОЗ щодо створення власної логістичної та професійної платформи для ефективного
здійснення закупівель медикаментів за міжнародними стандартами. Як тільки МОЗ досягне
необхідного рівня, при якому можна буде забезпечити повністю функціональну систему
державних закупівель, включаючи належне навчання персоналу та ефективні управлінські
3

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/376-2005-%D0%BF

процеси, що відповідають міжнародним стандартам та гарантують послідовне, прозоре та
підзвітне виконання всіх потреб населення в галузі охорони здоров'я, ПРООН поступово
передасть Міністерству охорони здоров'я функції щодо закупівель лікарських препаратів.
Вибір ПРООН для управління цією програмою із закупівель та нарощування потенціалу
відповідає поточній направленості уряду на боротьбу з корупцією, збільшення
конкурентоздатності та сприяння покращенню якості роботи фармацевтичної галузі в Україні.
Які успіхи має ПРООН у сфері міжнародних закупівель?
ПРООН займається постачанням товарів і послуг у 166 національних бюро, а також у штабквартирі ПРООН у м. Нью-Йорк. Однак відповідальність за закупівлі децентралізована, а
дозволи та затвердження великих обсягів закупівель необхідно отримати у штаб-квартирі
ПРООН у м. Стамбул чи Нью-Йорк, що забезпечує додаткову перевірку та збалансування для
гарантування цілісної та чесної процедури.
Сьогодні все більше партнерів, у тому числі урядів та міжнародних донорів із різних країн
звертаються до ПРООН за допомогою у сфері закупівель та управління ланцюгом доставки.
Справді, ПРООН постачає товари та послуги за оптимальним співвідношенням «ціна-якість»,
а вартість прямих поставок є нижчою за вартість послуг більшості інших міжнародних
організацій, які займаються закупівлями, що робить ПРООН ідеальним партнером для всіх
зацікавлених сторін, котрі цінують найвищий рівень якості закупівель і послуг із управління
ланцюгом доставки.
У квітні 2016 року відповідно до Індексу прозорості допомоги ПРООН було визнано найкращою
організацією, що займається наданням допомоги, із 46 міжнародних агентств, на які припадає
98 % офіційного надання допомоги в цілях розвитку. Цей індекс розробляє ініціатива
«Публікуй те, що фінансуєш» (Publish What You Fund), неурядова організація, що займається
захистом і визначенням рівня прозорості. http://ati.publishwhatyoufund.org/index-

2016/results/

Яких стандартів та принципів дотримується ПРООН у галузі закупівель?
Практика ПРООН у галузі закупівель відповідає як стандартам ООН та міжнародним
стандартам, так і наступним принципам:
•

Оптимальне співвідношення «ціна-якість», що передбачає вибір найкращої
пропозиції, котра б відповідала потребам кінцевих користувачів та забезпечувала б
найбільшу ефективність інвестицій. Оптимальне співвідношення «ціна-якість» є
поєднанням кількох факторів, що включають якість, досвід, репутацію продавця,
амортизаційні витрати й вигоди, та параметри, що визначають рівень досягнення
соціальних, екологічних або інших стратегічних цілей організації.

•

Чесність, цілісність та прозорість, що забезпечує здійснення чесних, відкритих та
нормативних конкурентних процесів. Ставлення до всіх потенційних продавців повинно
бути однаковим, а процес повинен передбачати чіткі критерії оцінки, недвозначні
вказівки щодо спроб вплинути на рішення, реалістичні вимоги, а також зрозумілі
правила й практики.

•

Ефективна міжнародна конкуренція, що означає надання всім потенційним
продавцям вчасної та достатньої інформації щодо вимог ПРООН, а також рівних

можливостей для участі в тендерах на закупівлі з обмеженням лише в окремих
випадках, коли необхідно забезпечити виконання цілей розвитку ПРООН.
•

Дії в інтересах ПРООН, що означає, що всі ділові операції повинні відповідати
повноваженням та принципам ПРООН та ООН.

Закупівлею яких ліків займається ПРООН?
ПРООН займається закупівлею та доставкою якісних лікарських засобів відповідно до списку,
наданого Міністерством охорони здоров'я, в якому визначено певні обсяги та бюджет.
За бюджетом закупівель, виділеним Міністерством охорони здоров'я у 2015 році, ПРООН
провела централізовану закупівлю наступних лікарських засобів та медичних виробів за
8 державними програмами у сфері охорони здоров'я:
1. Тест-системи для діагностування ВІЛ, лікування АРВ та контролю ВІЛ-інфекції,
визначення вірусостійкості, організації дослідження випадків інфікування.
2. Лікарські препарати для дітей із орфанними захворюваннями.
3. Лікарські препарати для лікування туберкульозу.
4. Тест-системи та витратні матеріали для діагностування туберкульозу.
5. Лікарські препарати для дітей, хворих на гемофілію типу A та B і хворобу Віллебранда.
6. Лікарські препарати для дітей із хронічним вірусним гепатитом.
7. Лікарські препарати для хворих на вірусний гепатит B та C.
8. Імунобіологічні лікарські препарати для імунізації населення (вакцини).
Які вимоги існують до реєстрації лікарських препаратів, котрі постачає ПРООН?
ПРООН закликає учасників конкурсу подавати заявки як на зареєстровані, так і на
незареєстровані лікарські препарати та медичні вироби, закупівлі котрих можуть проводитися.
Однак заявники, котрі пропонують незареєстровані лікарські продукти, повинні забезпечити
фактичну реєстрацію таких продуктів Державним експертним центром Міністерства охорони
здоров'я України на момент поставки. Невиконання цієї вимоги може призвести до розірвання
контракту або скасування заявки.

У межах закупівель товарів медичного призначення міжнародними організаціями Міністерство
охорони здоров'я України запровадило прискорений порядок реєстрації, що дозволить
переможцям конкурсу вчасно зареєструвати свої товари та сприятиме прискоренню їх
доставки пацієнтам.

ТЕНДЕРНИЙ ПРОЦЕС
Хто може брати участь у тендері?
Усі лікарські препарати та медичні засоби проходять відкритий, міжнародний, прозорий та
конкурентний процес тендерної закупівлі.
Брати участь у ньому та подавати заявки можуть фармацевтичні компанії України, а також
міжнародні виробники, що відповідають певним критеріям і стандартам якості, визначеним
ПРООН.

Усі продукти, закупівлі котрих проводить ПРООН, повинні бути зареєстровані в Україні.
Заявники, товари яких відповідають стандартам якості, але ще є не зареєстрованими у МОЗ
на момент укладення контракту, підписують умовний договір із ПРООН та повинні провести
реєстрацію товарів до їх доставки.
У Міністерстві охорони здоров'я прийняли прискорений порядок реєстрації, що дозволить
переможцям конкурсу зареєструвати свої товари та сприятиме прискоренню їх доставки
пацієнтам.
Які критерії відповідності висуваються до заявників?
Більш докладні спеціальні критерії кваліфікації можуть визначатися при закупівлі окремих
видів ліків, а загалом усі продавці повинні виконувати наступні комерційні критерії, щоб пройти
відбір ПРООН щодо закупівель:
 Мати достатні фінансові ресурси для виконання умов контракту або можливість
отримати їх;
 Надати фінансову звітність, що пройшла перевірку аудитором, за повні фінансові роки
за запитом;
 Повністю виконати всі фактичні Загальні умови укладення контрактів із ПРООН;
 Показати наявність достатньої організаційної структури, бази, досвіду, засобів
бухгалтерського та оперативного контролю для виконання умов контракту; Показати
належний рівень страхування та технічних навичок (наприклад, контроль якості,
системи контролю майна та виробництва, стандарти та програми безпеки, застосовні
до товарів, що виробляються, або послуг, що надаються);
 Мати позитивний досвід роботи з ПРООН, за потреби; та
 Мати достатні матеріальні та фінансові ресурси для виконання всіх комерційних
зобов'язань, вказаних у контракті.
Продавці, що проходять відбір, – це кваліфіковані продавці, котрі раніше не були виключені
або відсіяні в процесі тендера ПРООН або будь-якого іншого бюро, фонду чи програми ООН.
Які конкретні вимоги висуваються? Які особливості процесу тендера?
 Вироби медичного призначення повинні бути зареєстрованими в Україні до моменту
доставки та задовольняти всі критерії якості, перелічені у вимогах до тендера.
 Більш детальні адміністративні та технічні вимоги розробляються окремо для певних
товарів/програм і включаються до вимог тендера.
 Учасники можуть подавати заяви англійською, українською чи російською. Фінансові
пропозиції можна подавати або в доларах США, або в гривнях.
 Учасники можуть подавати пропозиції до одного чи кількох лотів у межах одного
тендера.
 Заявки подаються в електронній формі. Заявки, подані після закінчення терміну
прийому, не розглядаються.
 Контракт укладається у валюті, вказаній у фінансовій пропозиції. Якщо заявка
подається в доларах США, міжнародні компанії отримують оплату в доларах США, а
українські компанії – у гривнях за офіційним операційним курсом обміну валют
Організації Об'єднаних Націй (treasury.un.org) на день здійснення виплати.
У рамках процедур зменшення ризиків ПРООН може вимагати надання документів із
«гарантією виконання», наприклад, банківських гарантій, що створюють зобов'язання
заявника щодо виконання умов у межах його пропозиції ПРООН. Гарантія виконання – це
сума, достатня для захисту інтересів ПРООН у разі порушення умов контракту
постачальником.

Якщо необхідно надати гарантію виконання, її подача та підтвердження її прийняття ПРООН
є умовою для набуття чинності контрактом між переможцем тендера та ПРООН.
На розсуд ПРООН також може проводитися контроль якості або випробування певних виробів
медичного призначення.
Як ПРООН обирає компанію, котра буде постачати лікарські засоби?
Процес відбору включає 4 кроки:
1. Оголошення тендера:
Оголошення про тендер розміщується на корпоративному порталі ПРООН (http://procurementnotices.undp.org/) та Глобального ринку ООН (https://www.ungm.org/) щонайменше на період в
два тижні.
Для надання максимального доступу та забезпечення достатньої кількості заявників у межах
чесної конкуренції ПРООН, окрім оголошення про тендер на корпоративному порталі, висилає
повідомлення безпосередньо потенційним заявникам, виявленим під час детального
вивчення ринку представниками ПРООН. ПРООН також може розміщувати оголошення в
інших ЗМІ (газетах, офіційних виданнях тощо) та електронних медіа, наприклад, на сайті МОЗ,
соціальних платформах ПРООН та порталах інтернет-новин.
2. Конференції перед проведенням тендера:
За необхідності, перед тендером проводиться конференція. Дата, час та місце її проведення
вказується у документі-запрошенні. Усі зацікавлені заявники можуть взяти участь у
конференції, щоб отримати відповіді на свої питання.
Відмова від участі в конференції не є підставою для виключення потенційних учасників
тендера. Протоколи конференцій публікуються на сайті ПРООН через кілька днів після їх
проведення та висилаються окремим фірмам, котрі пройшли реєстрацію чи виявили бажання
взяти участь у тендері, незалежно від того, чи брали вони участь у конференції перед
проведенням тендера. Протоколи також додаються в якості додатка у формі Додаткової
інформації до запрошення до участі у тендері.
3. Публічне відкриття пропозицій:
Після завершення терміну прийняття заявок та у разі високої вартості контракту
( 150 тис. доларів та більше) ПРООН проводить публічне відкриття отриманих пропозицій. У
ньому можуть брати участь лише ті учасники, котрі надали пропозиції.
4. Оцінка пропозицій, що складається з трьох етапів:
a. Попередня оцінка отриманих пропозицій.
ПРООН оцінює пропозиції для визначення виконання мінімальних вимог щодо документації,
належного підписання документів, включення до Списку терористичних організацій та осіб,
котрі фінансують терористичні організації, Комітету Ради Безпеки ООН 1267/1989 та списку
виключених або відсіяних продавців ПРООН, і загальної правильності виконання пропозиції,
на додачу до інших показників, що можуть використовуватися на цьому етапі. На цьому етапі
ПРООН може відхилити будь-яку пропозицію.

b. Технічна оцінка
Після цього ПРООН ознайомлюється з пропозиціями, котрі пройшли початковий відбір, для
підтвердження повного прийняття заявником всіх умов відповідно до Загальних умов ПРООН
та Спеціальних умов тендера.
Пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв Таблиці вимог і Технічних характеристик, а
також інших наданих документів. Після отримання пропозицій критерії відбору змінювати
забороняється.
Однак ПРООН може провести кваліфікаційну перевірку до визначення переможця тендера, з
яким укладається контракт, із метою визначення достовірності інформації, наданої заявником.
Така кваліфікаційна оцінка завжди фіксується в повному обсязі та може включати, окрім
іншого, наступне:










Перевірку точності та достовірності наданої інформації з правової, технічної та
фінансової точки зору;
Підтвердження виконання пропозицією вимог та критеріїв оцінки, описаних у
запрошенні на участь у тендері;
Перехресну перевірку зі зверненням до державних органів, до юрисдикції котрих
належить заявник, або до будь-якого іншого органу, котрий міг вести комерційну
діяльність із заявником;
Запит на надання рекомендацій та характеристик, що включає перевірку з колишніми
клієнтами якості виконання та доставки в межах поточних або завершених контрактів;
Фізичну перевірку підприємства, фабрики, філіалів чи будь-яких інших контактних точок
заявника в межах здійснення діяльності з попереднім повідомленням заявника або без
нього;
Випробування та відбір проб готових товарів, виготовлених за вимогами, подібними до
вимог ПРООН, за потреби; та
Інші заходи на розсуд ПРООН на будь-якому етапі в межах процесу відбору, до
визначення переможця тендера, з яким буде підписано контракт.
c. Фінансова оцінка

На цьому етапі обираються заявники, що пропонують найнижчі ціни, за умови успішного
проходження двох попередніх етапів відбору.

Які основні умови контрактів?
За результатами процесу оцінки ПРООН видає замовлення на закупівлю на ім'я переможця(ів)
тендера, вказуючи наступне:
 Реквізити обох сторін: постачальника (переможця тендера) та покупця (ПРООН).
 Характеристику та кількість товарів, котрі необхідно доставити, включаючи термін
придатності та умови доставки.
 Умови та адреси для перевезення, включаючи список товаро-супровідної документації,
котру необхідно надати постачальнику, вид транспорту та спосіб зберігання (тобто,
температуру тощо).
 Умови заміни бракованих або пошкоджених товарів та їх утилізації.

 Умови оплати (30 календарних днів після фактичної доставки, після належного
оформлення акту прийняття-передачі товарів із підписами та печатками ПРООН/МОЗ
та наданням оригіналу рахунка-фактури).
 Термін надання гарантії виконання, за потреби.
 Загальні умови ПРООН щодо товарів.
Якщо товари доставляються у кілька партій, можлива схема поступової оплати.
Очікується, що всі постачальники будуть надавати товари у кількості та якості, зазначеній у їх
пропозиціях, відповідно до умов контракту та вимог тендера.

ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ
Які вимоги щодо якості висуваються до медичних товарів призначення, котрі будуть
закуповуватися?
Медичні товари, котрі будуть закупатися, повинні відповідати наступному ряду критеріїв для
забезпечення найвищої якості товарів медичного призначення, що постачаються за кожною
програмою:









Проходження попередньої кваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я
(ВООЗ), або
Затвердження національним органом обов'язкового регулювання в сфері обігу
лікарських засобів для країн, у яких діє схема Конвенції про співробітництво
фармацевтичних інспекцій,
Рекомендація експертної групи Глобального фонду, або
Реєстрація в Україні, успішне виконання умов принаймні одного контракту в Україні
постачальником протягом останніх трьох років (із грудня 2012 р.),
Усі вироби повинні бути вироблені на підприємствах, котрі мають сертифікат Належної
виробничої практики (GMP), виданий ВООЗ або органами Конвенції про
співробітництво фармацевтичних інспекцій,
На час доставки термін придатності товарів, що постачаються, повинен складати не
менше 75 % від загального терміну придатності виробів.

Крім критеріїв, поданих вище, також висуваються критерії щодо пакування, маркування та
доставки.
Як ПРООН оцінює/перевіряє якість медичних товарів, що постачаються?
Після проведення аналізу потенційних ризиків ПРООН залишає за собою право на проведення
перевірок та випробувань для контролю якості в будь-який час та відсіювання виробів, якщо
буде визначено, що вони не відповідають необхідним умовам, протягом трьох місяців після
доставки товарів до місця призначення, указаного в замовленні на купівлю.
До перевезення або після прибуття до місця призначення можуть бути проведені вибіркові
випробування певних партій виробів для гарантування їх відповідності вимогам контролю
якості та стандарту за контрактом. Такі випробування можуть включати незалежне
лабораторне дослідження, внутрішню перевірку якості або обидва методи. Будь-яка партія
товарів, котра не відповідає узгодженим стандартам та вимогам, відхиляється.
Після отримання письмового повідомлення від ПРООН постачальник повинен якомога
швидше замінити неякісні товари за власний кошт та доставити їх до місця призначення.

Постачальник також повинен на власний ризик та за свій кошт забрати неякісні товари після
їх заміни на якісні. Якщо неякісні товари не будуть відвантажені протягом 30 днів, ПРООН
утилізує їх за кошт постачальника.
Постачальник несе відповідальність за маркування та дотримання вимог щодо кількості
товару за кожним замовленням на купівлю до моменту огляду товарів ПРООН або
представником організації. За потреби, ПРООН або представнику організації після доставки
надається висновок про результати без застережень.
У разі виявлення фактичної невідповідності в маркуванні та/або кількості товару показникам,
зазначеним у замовленні на закупівлю, постачальник негайно усуває такі невідповідності за
власний кошт.

Якою мовою повинен бути написаний текст на упаковці/наклейці товарів, що
постачаються?
Відповідно до абз. 2, п. 3, ст. 26 Закону України «Про засади державної мовної політики»,
маркування лікарських засобів, медичних виробів, які підлягають закупівлі між центральним
органом виконавчої влади України, що реалізує державну політику в сфері охорони здоров’я,
та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, а також інструкції про
застосування таких лікарських засобів, медичних виробів виконуються мовою оригіналу.
Однак перевага надається українській мові.

ДОСТАВКА
Скільки часу займає доставка лікарських засобів, що підлягають закупівлі, до
України?
Лікарські засоби доставляються відповідно до умов Контракту. Якщо орієнтуватися на останні
закупівлі, доставка займає, у середньому, від 1 до 3 місяців. ПРООН використовує різні
інструменти захисту для забезпечення доступності ліків у країні: гарантію виконання на суму,
достатню для захисту інтересів ПРООН у разі порушення умов контракту постачальником, та
відшкодування збитків для зменшення ризику затримки доставки та порушення умов доставки.
Чи проводить ПРООН огляд перед перевезенням?
Коли всі товари з певного замовлення на закупівлю готові до перевезення, здійснено
остаточне пакування та нанесено маркування, ПРООН або представник організації може
проводити огляд перед перевезенням для перевірки якості, кількості, пакування, маркування
та відбору зразків на основі аналізу ризиків.
Хто несе відповідальність за митне оформлення?
Дистриб'ютори або постачальники з-за кордону повинні доставляти продукти за умовами DAPКиїв (доставка до місця призначення) до центрального складу державного підприємства,
визначеного ПРООН, котре проводить митне оформлення від імені організації. Місцеві
постачальники повинні здійснювати митне оформлення самостійно та за власний кошт.
В яких умовах зберігаються лікарські засоби?
Відповідно до Договору, укладеного між ПРООН та МОЗ, ПРООН уклала договори підряду з
двома державними підприємствами, що є афілійованими товариствами Міністерства охорони

здоров'я України – «Укрмедпостач» та «Укрвакцина» – щодо послуг митного оформлення,
зберігання та дистрибуції.
Чи стягує ПРООН оплату за надання послуг Міністерству охорони здоров'я України?
ПРООН застосовує тариф у 5 % від бюджету, виділеного на здійснення закупівель, в якості
загального тарифу за надання послуг. Ці кошти використовуються для покриття
адміністративних та операційних витрат, понесених у ході програми закупівель.

+++

Дізнатися більше:



Послуги ПРООН із забезпечення закупівель у сфері охорони здоров'я
Офіційна сторінка ПРООН у Facebook

