
1 2 3 4 5

Оприлюднення  

оголошення про

проведення закупівлі  

за рамковою угодою з  

ТД не пізніше 30 днів  

до дати розкриття

Розкриття ТП з інформацією та  

документами, що підтверджують  

відповідність учасника

кваліфікаційним критеріям та які  

містять технічний опис предмета  

закупівлі

Проведення  

аукціону

Визначення переможців,  

прийняття рішення про  

намір укласти РУ та  

оприлюднення протягом  

1 дня повідомлення про  

намір укласти РУ

Планування РУ  

Оприлюднення  

річного плану  

протягом 5 днів

з дня затвердження

І етап: Проведення відкритих торгів для укладання рамкової угоди

Відміна торгів у разі подання  

менше 3 пропозицій

(абз.5, ч.1, ст. 31 ЗУ)

Відміна торгів у разі допущення до  

аукціону менше 3 пропозицій

(абз. 6, ч.1, ст.31 ЗУ)

Подання  

пропозицій

Розгляд ТП  

до 20 р.д.

7 689

Оскарження процедури (10 днів)

Надання переможцями довідок  

замовнику відповідно до абз.2 ч.3

статті 17 ЗУ у строк, що неперевищує  

5 днів з дати оприлюднення

повідомлення про намір укласти РУ

Оприлюднення учасниками  

інформації про ціну за  

одиницю товару (послуги) у  

5 денний строк після

закінчення строку для  

оскарження

Укладання РУ з учасниками у кількості не  

менше 3 не раніше ніж через 10 днів з  

дати оприлюднення повідомлення про  

намір укласти РУ, але не пізніше ніж

через 45 днів з дати прийняття рішення  

про намір укласти РУ

Оприлюднення РУ, оголошення  

з відомостями про укладену РУ,  

звіту про результати

проведення відкритих торгів та  

зведену інформацію про ціни  

за одиниці товарів (послуг)



Надсилання запрошення  

через електронну систему у  

формі повідомлення для  

проведення відбору

учасникам, які підписали  

рамкову угоду

Проведення  

аукціону

Визначення переможця у строк  

не більше трьох днів з дня

закінчення аукціону та  

прийняття рішення про намір  

укласти договір про закупівлю  

за РУ в день визначення  

переможця

Оприлюднення

повідомлення про намір  

укласти договір  

протягом одного дня  

після прийняття такого

рішення

Укладення договору про

закупівлю за РУ не пізніше ніж  

через 10 днів з дня прийняття  

рішення про намір укласти  

договір про закупівлю за РУ.  

Оприлюднення договору про  

закупівлю за РУ відповідно до  

ч.1 ст. 10 Закону

2

2 і більше 

учасників  

1 учасник

Нема учасників

3

Визначення переможцем та оприлюднення  

електронною системою повідомлення про  

намір укласти договір

Електронний  

аукціон не

застосовується

У разі неподання пропозицій,  

замовник має правопровести  

повторний відбір

2

1 2 3 4 5

ІІ етап: Проведення відбору для укладення договору про закупівлю 
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