
Закупівлі

Заповнюємо поля:
1. Опис предмета закупівлі
2. Код ДК 021:2015
3.Код ДК 016:2010 (класифікатор 
використовується, якщо було вказано  
код ДК 021:2015 99999999-9, не 
визначено).
4. Кількість
5. Одиниця виміру
6. Дата постачання з (на розгляд 
Замовника)
7. Дата постачання по( обов язково).
8. Адреса постачання

Нова Закупівля

Заповнюємо поля:
1. Назва предмету закупівлі
2. Примітки (на розгляд 
Замовника)
3. Вказуємо очікувану вартість 
(з ПДВ чи без ПДВ – ставимо 
галочку);
4. Валюта (гривня)

Кнопка
«Додати позицію»

Натискаємо:
1. Клавіша «Зберегти». 
2. Клавіша «Додати документи 
закупівлі» та «Додати документи 
позиції» (Вимоги до тендерної 
документації не регламентуються). 
Замовник вирішує самостійно.
3. Клавіша «Опублікувати»
4. Клавіша «Накласти підпис»

«Кваліфікація»
Натискаємо 
«Визначити 

Переможця»

Вносимо інформацію про Переможця( вся інформація 
вказується тільки про ПОСТАЧАЛЬНИКА):
1.. Вартість
2. Відповідальний за закупівлю
3. E-mail
4. Телефон
5. Факс (на розгляд Замовника)
6. ЄДРПОУ
7. Назва
8. Повна назва
9. Поштовий індекс (на розгляд Замовника)
10. Країна
11. Область або регіон (на розгляд Замовника)
12. Населений пункт
13. Адреса
Натискаємо клавішу «Надіслати».

1. Обрати радіокнопку 
«Переможець»
2. Клавіша «Додати документ»
3. Клавіша «Накласти підпис»
4. Клавіша «Опублікувати»

З являються активні клавіші 
договору.

Заповнюємо дані:
1) Номер договору
2)Підписано
3) Вартість
4) Строк дії договору з   по

Через клавішу «Додати 
документ» завантажуємо 
сканований підписаний 
договір (є можливість 
змінити тип файлу).

Натискаємо:
1. «Зберегти договір»
2. «Накласти підпис»
3. «Опублікувати 
договірі»

Створення Звіту про укладені договори 27.02

Примітки

Зміни до закупівлі

Замовник може вносити 
зміни до Опублікованого 
звіту про укладений 
договір за умови 
додавання документа 
«Протокол Тендерного 
комітету» із поясненням 
чому вносяться зміни.
(Через клавішу внести 
зміни)

Коли проводиться звіт про 
укладений договір ?

За умови, що вартість предмета закупівлі 
дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень 
та є меншою за вартість, що встановлена 
в абзацах 2 і 3 частини 2 ЗУ «Про публічні 
закупівлі», замовники обов язково 
оприлюднюють звіт про укладені договори 
в системі електронних закупівель 
відповідно до статті 10 ЗУ «Про публічні 
закупівлі».

********
Якщо Замовник заключив  договІр на поставку товарів/робіт/
послуг, за різним кодом ДК 021:2015, то потрібно буде розривати 
цей договір та заключати окремий договір на кожен код ДК

Тип закупівлі:
Звіт про укладені договори

Завершити 
договір

Внести зміни

Розірвати 
договір

Протягом якого час оприлюднюється звіт про 
укладений договір в електронній системі?

Протягом одного дня  з 
дня укладення 

договору.
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