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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 липня 2012 р. № 603
Київ

Про особливості виконання рамкових угод
Відповідно до частини другої статті 13 Закону України “Про здійснення державних
закупівель” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Установити, що рамкові угоди виконуються з урахуванням таких особливостей:
1) у разі укладення рамкової угоди з одним учасником:
якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір
вважається укладеним після подання замовником учасникові пропозиції щодо виконання
зазначених умов та отримання письмової згоди учасника.
Зміст договору про закупівлю може бути зафіксований в одному або кількох документах
(шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо);
якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий
договір укладається за результатами організованих замовником переговорів з учасником. За
результатами переговорів складається протокол;
2) у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками:
якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, замовник має
право укласти такий договір з дотриманням зазначених у рамковій угоді умов відбору без
проведення процедури конкурсних торгів серед учасників, з якими укладено відповідну
рамкову угоду.
Умови відбору повинні передбачати подання цінових пропозицій учасниками та
укладення договору про закупівлю з тим учасником, який запропонував найменшу ціну;
якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий
договір укладається замовником з переможцем процедури конкурентного відбору, який
проводиться замовником серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду.
Умови конкурентного відбору зазначаються в рамковій угоді;
3) у разі, коли замовник за наявності всіх істотних умов договору про закупівлю в
рамковій угоді виявив бажання провести процедуру конкурсних торгів, така процедура
здійснюється шляхом конкурентного відбору;
4) під час конкурентного відбору питома вага цінового критерію не може бути нижчою
90 відсотків;
5) замовник (генеральний замовник) з метою визначення переможця конкурентного
відбору надсилає письмове запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду,
подати для конкурентного відбору пропозиції щодо укладення договору про закупівлю.
Замовник (генеральний замовник) повинен встановити строк, достатній для підготовки
учасниками таких пропозицій, але не менш як десять днів, та забезпечити протягом такого
строку конфіденційність поданих пропозицій. Строк зазначається у рамковій угоді та
відповідному запрошенні;

6) оцінка пропозицій та визначення переможця провадяться за критеріями,
встановленими в рамковій угоді, з урахуванням специфічних вимог до предмета закупівлі,
встановлення яких допускається згідно з угодою. Такі специфічні вимоги зазначаються у
запрошенні учасникам подати пропозиції.
Запрошення учасникам та їх пропозиції не можуть передбачати:
зміну істотних умов договорів закупівлі, визначених рамковою угодою;
зміну визначених рамковою угодою характеристик предмета закупівлі;
7) зміна істотних умов договорів про закупівлю здійснюється відповідно до частини
п’ятої статті 40 Закону України “Про здійснення державних закупівель”. При цьому зміна
істотних умов договору про закупівлю не призводить до зміни умов рамкової угоди,
відповідно до якої укладено такий договір про закупівлю;
8) під час проведення відбору, конкурентного відбору учасник не має права пропонувати
ціну, що перевищує визначену рамковою угодою ціну товару (послуги) відповідного
учасника;
9) у разі, коли учасник не подав пропозицію під час відбору, конкурентного відбору,
замовник (генеральний замовник) у разі проведення відповідної процедури використовує
стосовно такого учасника умови, визначені рамковою угодою;
10) замовник має право до закінчення встановленого в рамковій угоді строку укладення
договору про закупівлю відмовитися від його укладення, поінформувавши про це
генерального замовника, учасника та Міністерство економічного розвитку і торгівлі (далі Уповноважений орган) рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
11) строки укладення договору про закупівлю, визначені статтею 31 Закону України
“Про здійснення державних закупівель”, не застосовуються до укладення договорів про
закупівлю за рамковими угодами.
Порядок та строки укладення договорів про закупівлю за рамковими угодами
встановлюються в рамковій угоді;
12) учасник, який підписав договір про закупівлю за рамковою угодою, не має права
передавати (відступати) права та обов’язки за таким договором іншим особам, покладати
виконання зобов’язань за ним на іншу особу;
13) генеральний замовник протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення
замовника про укладення договору про закупівлю за рамковою угодою письмово повідомляє
про це Уповноважений орган із зазначенням предмета закупівлі, замовників та учасників,
між якими укладено договори про закупівлю, визначених у договорах сум та ціни за одиницю
товару (послуги);
14) замовник подає оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено
договір про закупівлю, для публікації в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу після
укладення замовником відповідного договору про закупівлю, але не пізніше дати
опублікування оголошення про результати процедури закупівлі;
15) замовник, який уклав договір про закупівлю за рамковою угодою, подає для
оприлюднення та публікації оголошення про результати процедури закупівлі та звіт про
результати проведення такої процедури відповідно до статті 10 Закону України “Про
здійснення державних закупівель”;
16) у разі відмови замовника від виконання рамкової угоди відповідно до закону та/або
умов рамкової угоди він надсилає письмову заяву про відмову від рамкової угоди особам, які
підписали таку угоду, не пізніше ніж за десять днів до дати такої відмови та протягом
зазначеного строку подає її для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу. Дата
відмови від рамкової угоди зазначається в заяві за підписом уповноваженої особи замовника,
який скріплюється печаткою замовника (за наявності);

17) зміни до рамкової угоди вносяться у порядку, визначеному у такій угоді, та
відповідно до законодавства у сфері державних закупівель;
18) розірвання рамкової угоди здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу
України і Господарського кодексу України;
19) генеральний замовник не несе відповідальності за виконання рамкової угоди
замовником (замовниками).
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України
Інд. 70
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