
Відміна закупівлі: Відкритих торгів, Європейських торгів, Конкурентного діалогу, Переговорної процедури,  Переговорної процедури для потреб 

оборони, Звіту про укладені договори, Допорогової закупівлі.

Закупівля
З правої сторони 

клавіша 
«Відмінити»

У відкритому вікні обираємо 
з випадаючого списку «Тип 

скасування»:
1) Торги відмінено
2) Торги не відбулися

У цьому ж вікні 
заповнюємо  
«Причина».

 Накласти ЕЦП – дана клавіша буде у всіх 
торгах окрім, Звіту про укладений 
договір та Допорогової закупівлі.

Додати документи – протокол із 
поясненням причину відміни 
закупівлі 

Натискаємо: 
«Створити 
чернетку»

Активувати запит

Причини відміни закупівлі/визнання торгів такими, що не відбулися:
Замовник відміняє торги в разі: 

 відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 

 неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення 

законодавства з питань публічних закупівель; 

 порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури 

закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого цим 
Законом; 

 подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення 

закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох 
пропозицій; 

 допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення 

закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох 
пропозицій; 

 відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. 

Відповідно до ЗУ « Про Публічні закупівлі» ст.31 пункт 1

Причини визнання торгів такими, що не відбулися::

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: 

 якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує 
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 

 якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; 

 скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

 Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за 
лотом). 

Відповідно до ЗУ « Про Публічні закупівлі» ст.31 пункт 2

Відміна закупівлі у Допорогових торгах.

З правої сторони 
клавіша 

«Відмінити»

Прописується причина 
відміни закупівлі чи лота у 

полі «Причина»

Закупівля
Натискаємо клавішу 

«Створити чернетку»
1) Додати документ
2) Активувати запит
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