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ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Висвітлені основні інститути публічних закупівель крізь призму ухвалення нового
законодавства, а також визначені їх переваги та недоліки. Увагу зосереджено на
особливостях закупівель лікарських засобів і медичних виробів із залученням
спеціалізованих (міжнародних) організацій. Надано пропозиції щодо оптимізації
нормативного забезпечення здійснення публічних закупівель в Україні.
Ключові слова: публічні закупівлі, охорона здоров’я, аукціон, тендер, замовники,
тендерний комітет, процедура переговорів, відкриті торги.

Олефир А.А.
К проблеме правового регулирования публичных закупок
Освещены основные институты публичных закупок сквозь призму изменения
законодательства, в частности: а) особенности функционирования электронной системы
закупок; б) порядок осуществления допороговых закупок; в) правовой статус заказчиков;
г) организация работы тендерного комитета; д) введение двух систем установления
соответствия участников квалификационным критериям и представленных ими
предложений требованиям тендерной документации; е) порядок оценки конкурсных
заявок и проверки соответствия участников квалификационным критериям, техническому
описанию предмета закупки; ж) требования к порядку обнародования информации о
закупках; з) особенности проведения переговорной процедуры; и) административное
обжалование процедур закупок. На основании анализа определены положительные и
отрицательные черты принятых изменений и сформулирован общий вывод о том, что
Закон Украины «О публичных закупках» не решает основных проблем данной сферы, а
иногда даже углубляет их. Особое внимание уделено практике осуществления закупок
лекарственных средств и медицинских изделий с привлечением специализированных
(международных) организаций, которая в целом охарактеризована негативно.
Ключевые слова: публичные закупки, здравоохранение, аукцион, тендер, заказчики,
тендерный комитет, процедура переговоров, открытые торги.
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