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Про внесення змін Порядку закупівель
підприємствами Державного концерну
«Укроборонпром», затвердженого наказом
Концерну від 29.11.2019 № 333
З метою удосконалення деяких норм Порядку закупівель підприємствами
Державного концерну «Укроборонпром», затвердженого наказом Державного
концерну «Укроборонпром» від 29.11.2019 № 333 (далі — Порядок),
НАКАЗУЮ:
Внести до Порядку наступні зміни:
1) підпункт 9 пункту 4.5 викласти в наступній редакції:
«9) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням
об’єктивних особливих обставин та інших об’єктивних причин, які
унеможливлюють дотримання Замовником вимог щодо необхідності проведення
Конкурсу, при наявності належного обґрунтування;»;
2) в підпункті 12 пункту 4.5 слова «не перевищує 10 відсотків» замінити
словами «не перевищує 20 відсотків»;
3) пункт 6.5 доповнити новим підпунктом 8 наступного змісту:
«8) узгодженої зміни порядку розрахунків з попередньої оплати на оплату
після отримання ТМЦ, у разі наявності застережень щодо співпраці з
Постачальником та за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення
суми, визначеної в Договорі або ціни за одиницю ТРП.»;
4) пункт 8.28 викласти в наступній редакції:
«8.28. Відповідальна особа/Конкурсний комітет може прийняти рішення
про відхилення конкурсної пропозиції Учасника у наступних випадках:
1) між Учасником та Замовником триває судовий спір, спричинений
неналежним виконанням зобов’язань Учасником;
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2) Учасник Конкурсу чи його посадова особа, кінцевий бенефіціарний
власник Учасника Конкурсу, або особа, яка здійснює опосередкований вплив на
юридичну особу, є учасником/стороною у кримінальному провадженні за
фактом злочинів проти основ національної безпеки України;
3) Учаснику Конкурсу чи його посадовій особі, кінцевому
бенефіціарному власнику Учасника Конкурсу, або особі, яка здійснює
опосередкований вплив на юридичну особу оголошено підозру чи наявний вирок
суду у кримінальному провадженні за фактом постачання ТМЦ Замовнику;
4) Учасник Конкурсу не виконав/неналежно виконав свої зобов’язання за
раніше укладеним Договором із будь-яким Замовником, що протягом двох років
з моменту невиконання/неналежного виконання такого зобов’язання мало
принаймні один з наступних наслідків:
- направлення Замовником Учаснику обґрунтованої претензії щодо
якості та/або кількості ТРП, яка безпідставно не була задоволена Учасником;
- дострокове розірвання Договору (відмова Замовника від Договору);
- застосування до Учасника штрафних санкцій через порушення
зобов’язання та/або відшкодування збитків, завданих таким порушенням.
Учасник, що перебуває в зазначених обставинах, може надати
підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на
наявність відповідної підстави для відмови в участі в Закупівлі. Для цього
Учасник може довести, що він усунув або зобов’язався усунути відповідні
наслідки, або відновив становище, яке існувало до порушення (шляхом
відшкодування завданих збитків тощо). Якщо Відповідальна особа/Конкурсний
комітет вважає таке підтвердження достатнім, Учаснику не може бути
відмовлено в участі в Закупівлі.
Відхилення конкурсної пропозиції Учасника одним Замовником
відповідно до зазначених в цьому підпункті події та умов, що відбулись з іншим
Замовником, можливе лише за погодженням зі структурним підрозділом
Концерну з питань безпеки підприємств Концерну, який перевіряє відповідність
та обґрунтованість підстав для застосування зазначеної санкції.
5) між Замовником та Державною податковою службою України або її
підрозділами триває судовий спір щодо неповернення останнім ПДВ внаслідок
правовідносин Замовника з Учасником.»;
6) підпункт 7 пункту 10.3 викласти в наступній редакції:
«7) назва предмета закупівлі, яка може містити загальну назву ТРП, якщо
публікація детальної назви предмета закупівлі може нанести шкоду інтересам
будь-яких Замовників;»;
7) підпункт 11 пункту 10.3 викласти в наступній редакції:
«11) інформація про технічні та якісні характеристики ТРП, якщо
публікація такої інформації не наносить шкоду інтересам будь-яких
Замовників.»;
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8) у пункті 21 Додатку 1 до Порядку слова «Закупівля автомобільних
запчастин, продуктів харчування, господарчих товарів, побутової хімії та
матеріалів будівництва» замінити словами «Закупівля сувенірної продукції,
автомобільних запчастин, продуктів харчування, господарчих товарів, побутової
хімії та матеріалів будівництва»;
9) Додаток 1 до Порядку доповнити пунктами 22 – 25 наступного змісту:
«22) послуги із розробки дизайну, проектування, монтажу, демонтажу та
оздоблення виставкових стендів, за умови закупівлі зазначених послуг у
нерезидента для організації закордонних виставок;
23) представницькі витрати, пов’язані з організацією ресторанного
обслуговування, офіційних зустрічей, кава-брейків, корпоративних заходів та
розважальних послуг;
24) послуги закордонної інформаційної та рекламної підтримки;
25) послуги транспортування та зберігання вантажів, пов’язані з
експортно-імпортними операціями.»;
10) пункт 6 Договору про закупівлю, що є Додатком 1 до Генерального
договору поставки, наведеного в Додатку 4 до Порядку, доповнити новими
підпунктами 6.1 та 6.2 наступного змісту:
«6.1. Ціна за одиницю Товару протягом строку дії Договору може бути
змінена за взаємною згодою Сторін у разі зміни офіційного курсу НБУ _______
відносно гривні. Сторони домовились, що ціна за одиницю Товару та ціна
Договору, може бути змінена за взаємною згодою, у разі зміни офіційного курсу
НБУ гривні до _______ більше ніж на +/- ___% по відношенню до базового курсу.
У цьому випадку ціна за одиницю Товару, підлягає перегляду за наступною
формулою:
Ц_нов=0,9*Ц_баз*К_пот/К_баз +0,1*Ц_баз,
де:
Ц_нов – нова ціна одиниці Товару,
Ц_баз – базова ціна одиниці Товару, вказана в Договорі,
К_баз – офіційний курс НБУ гривні до _______ на день, який є кінцевим строком
подання конкурсних пропозицій закупівлі, зазначеної в п. 4 цього Договору і становить
_______ грн за 1 _______.
К_пот – офіційний курс НБУ гривні до _______ на дату формування видаткової
накладної або Акта приймання-передачі Товару.
[0,9 та 0,1 – коефіцієнти валютної складової 90% (іноземна валюта) та 10%
(національна валюта) відповідно. Можуть бути змінені в залежності від прогнозу валютного
складу вартості. Наприклад, 0,8 та 0,2 або 0,5 та 0,5 тощо в бік зменшення валютної
складової].

6.2. При застосуванні коригування, зазначеного в пункті 6.1 Договору,
остаточна ціна за одиницю Товару визначається Сторонами шляхом підписання
відповідної видаткової накладної чи Акта приймання-передачі Товару без
укладання додаткової угоди до Договору.
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[Примітка. підпункти 6.1 та 6.2 не застосовуються і не включаються до
тексту Договору, якщо Товар не має валютної складової та умови закупівлі не
передбачають зміни вартості Товару після завершення конкурсу.]».
В.о. Генерального директора

І. Фоменко

