
Закупівлі

Створення Європейських торгів 

Нова Закупівля

Тип Закупівлі:        
 Відкриті торги з 

публікацією англійською 
мовою

Заповнюємо поля:
1. Назва предмета закупівлі та назва предмета закупівлі англ . мовою.
2. Примітки та примітки англ. мовою (на розгляд Замовника)
3. Встановлюємо параметри проведення закупівлі:
— Період уточнень та вимог (буде встановлено автоматично)
— Період подання пропозиції до (не менше 30 календарних днів)
4. Вказуємо очікувану вартість (з ПДВ або без ПДВ – ставимо галочку)
5. Встановлюємо розмір мінімального кроку пониження ціни в аукціоні (не 
регламентується Законом України «Про Публічні закупівлі»)
6. Вид та розмір тендерного забезпечення  (на розгляд  Замовника, ЗУ «Про 
публічні закупівлі» розділ 4 ст. 24)
7. Валюта

Додаємо позицію (більш 
детальний опис предмету 
закупівлі)

Заповнюмо поля:
1. Опис предмета закупівлі та Опис 
предмета закупівлі (англ. мовою).
2. Код ДК 021:2015 (класифікатор).
3. Код ДК 016:2010 (встановлюємо, 
якщо було обрано код ДК 021:2015 
9999999-9).
4. Кількість.
5. Одиницю виміру.
6. Дата постачання з( на розгляд 
Замовника).
7. Дата постачання до 
(обов язково)
8. Адреса постачання 

Зберігаємо.
 З явиться клавіша. 
Додати документи

Додаємо Документи закупівлі:
Вимоги до тендерної документації вказані в ЗУ 
«Про публічні закупівлі» розділ 4 ст. 22

Натискаємо 
«Опублікувати» 

та
«Накласти 

підпис» 

Чекаємо поки триває період подачі пропозиції. 
1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання 
тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз 
ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо 
усунення порушення під час проведення процедури закупівлі .
ЗУ «Про Публічні закупівлі» ст.23 п.12. 
2. Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності 
замовника, що відбулися до закінчення строку , установленого для подання тендерних 
пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення 
про проведення торгів, але не пізніше ніж за чотири дні до дати , установленої для подання 
тендерних пропозицій. 

ЗУ «Про Публічні закупівлі» ст.18 п.2

Перед–кваліфікація (замовник розглядає тендерні пропозиції на 

відповідність технічним вимогам , визначеним у тендерній документації, та визначає 
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної 
оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.)
ПРИМІТКА 
В цей період будуть відкриті документи: Публічний – Технічний опис та Публічний – 
Відповідність квал іфікаційним критеріям. Якщо буде встановлено Приватний,то 
вони відкриваються тільки Замовнику. Якщо буде встановлено на документІ 

Цінова пропозиція , він відкриється тільки після Аукціону.

Для допуску Постачальників до Аукціону потрібно:
1. Обрати радіокнопку «Прийняти»
2. Поставити галочки відповідності ст.16 та ст.17
Натиснути:
3. Клавішу «Додати документ» (протокол тендерного комітету, 
про рішення)
4. Клавішу «Накласти підпис»
5. Клавішу «Публікувати дані»

Для дискваліфікації Постачальників потрібно:
1. Обрати радіокнопку «Відхилити»
Натиснути:
2. Клавішу «Обрати». У вікні обрати Тему:
     1) Не відповідає кваліфікаційним критеріям;
     2) Наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону;
     3) Не відповідає вимогам тендерної документації.
Натискаємо клавішу «Встановити». У полі «Зміст» 
автоматично з явиться розширений опис обраного варіанту.
3. Клавішу «Додати документ» (протокол тендерного комітету, 
про рішення).
4. Клавішу «Публікувати дані».

Примітка 1   Змін и до закупівлі
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу 
оскарження внести зміни до тендерної документації . У разі внесення змін до тендерної документації строк для 
подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту 
внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не 
менше ніж сім днів. 

Закон України « Про публічні закупівлі» ст.23 п.2

Закупівля лотами 
(на розгляд Замовника, 

ставимо галочку)

Див. схему «Створення 
Лотової закупівлі»

ТАК

НІ

Клавіша «Сформувати 
протокол розгляду 
тендерних пропозицій» - 
для переходу в етап Перед-
кваліфікація , блокування.

Аукціон
*Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж 
через п ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій. 
*Якщо до аукціону було допущено менше 2 пропозицій, то Закупівля буде відмінена (ЗУ «Про публічні закупівлі» ст. 31).

Кваліфікація:
Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена 
найбільш економічно вигідною, не повина перевищувати п яти робочих днів з дня 
визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. 
ЗУ «Про Публічні закупівлі» ст.28 пункт 4

1. Обрати радіокнопку 
«Відхилити».
2. Натискаємо клавішу «Обрати». 
Обрати зі списку:
     1) Відмовився від підписання договору;
   2) Не надав документи по статті 17 
Закону.
   3) Не відповідає кваліфікаційним критеріям
   4) Наявні підстави, визначені у статті 17 
Закону
   5) Не відповідає вимогам тендерної 
документації
    Для підтвердження натиснути клавішу 

«Встановити».

3. Поле «Зміст» заповниться 
автоматично (при виконанні 
попереднього пункту)
4. Клавіша «Додати документ» 
(рішення Тендерного комітету про 
відхилення пропозиції. Повинне 
бути аргументоване)
5. Клавіша «Накласти підпис»
6. Клавіша «Зберегти дані» 
(необов язково, для збереження 
обраних даних на майданчику)
7. Клавіша «Опублікувати». 
Відмінити рішення неможливо. 
Черга переходить до наступного.

1. Обрати радіокнопку «Переможець»
2. Натиснути галочки відповідності ст.16 та ст.17
3. Клавіша «Додати документ» (рішення Тендерного 
комітету про визнання Переможцем . Повинне бути 
аргументоване)
4. Клавіша «Накласти підпис»
5. Клавіша «Зберегти дані» (необов язково, для 
збереження обраних даних на майданчику)
6. Клавіша «Опублікувати». 
Відмінити рішення можна. ПотрІбно натиснути клавішу 
«Відмінити».

Період оскарження
1. Подання Скарги:Скарги, що стосуються 
прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, 
які відбулися після оц інки пропозицій учасників , 
подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення 
на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про намір укласти договір, але до 
дня укладення договору про закупівлю. 
ЗУ «Про Публічні закупівлі» ст.18 п.22. 
Подання Вимоги:
У разі якщо учасник , тендерна пропозиція якого 
відхилена, вважає недостатньою аргументацію, 
зазначену в повідомленні, такий  учасник може 
повторно звернутися до замовника з вимогою 
надати додаткову інформацію стосовно причини 
невідповідності його пропозиц ії умовам тендерної 
документації, зокрема, технічній специфікаці ї та/
або й ого невідповідності кваліфікаційним 
критеріям. ЗУ «Про Публічні закупівлі» ст.23 п.1

З являються активн і клавіші договору.

Заповнюємо дані:
1. Номер договору
2. Дата підписання
3. Вартість, проставлена автоматично
4. Дія договору з   по

1. Через клавішу 
«Додати  Документи» 
додаємо сканований 
договір
2. Клавіша «Зберегти 
договір»
3. Клавіша «Накласти 
ЕЦП»
4. Клавіша 
«Опублікувати договір»

Завершити 
договір

Внести 
зміни

Розірвати 
договір

Дискваліфікація Переможець

Примітка 2
Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником 
до 20 робо чих днів. У разі продовження розгляду тендерної пропозиції замовник 
оприл юднює повідомлення в електронній системі закупівель. 

Закон України « Про публічні закупівлі» ст.28 п.4

Примітка 3: 
- у період роз яснень
*Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення надати роз яснення 
на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу. (ст.23 п.1)
- у період кваліфікації 
У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою 
аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до 
замовника з вимогою. 
- перед - кваліфікації
Замовник зобов язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п 
ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель. 

(ст.30 п.3)
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