Створення Допорогових торгів
Закупівлі

Нова
Закупівля

Тип Закупівлі:
Допорогові торги

1. Обрати радіокнопку «Відхилити»
2. Клавіша «Додати документ» (рішення
Тендерного комітету про відхилення
пропозиції. Повинно бути аргументоване)
3. Клавіша «Опублікувати»
Відмінити рішення неможливо.
Черга переходить до наступного.

Заповнюємо поля в розділі «Основні параметри»:
1. Назва пр ед мета за купівлі;
2. Примітки (на розгляд Замовника).
3. Встановлюємо параметри проведення закупівлі:
— Період уточнення (дата та час);
— Період подан ня п ропозиції (дата та час);
4. Вказуємо очікувану вар тість (з ПДВ чи без ПД В – ставимо гал очку);
5. Встановлюємо крок п ониженн я в аукціон і (
крок а укціону, який зазнача ється у гривнях і вирахо вується як
відсоткове відношення до очікувано ї вартості Закупівлі, та має
знаходи тись у діап азоні від 0,5% до 3% від очікува ної ва ртості
Закупівлі);
6. Вал юта (гривня)

Відхилено

ПРИМІТКИ
* Чекаємо поки триває період
уточнень, подання пропозиції
та Аукціон ( дату та час аукціону
система визначає автоматично)
* Якщо зареєстрований один
Учасник, то Система автоматично
переходить до процесу Оцінка , а
Закупівлі присвоює статус
Кваліфікація .

Кваліфікація
Наказом 35 «Про затвердження Порядку
здійснення допороговuх закупівель» . вказано, що
закупівля повинна завершитися шляхом підписання
договору або відміною Закупівлі протягом 30 днів,
після завершення періоду подання пропозицій .

Закупівля лотами
(на розгляд Замовника,
ставимо галочку)

Кнопка
«Додати
позицію»

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

Див. схему «Створення
Лотової закупівлі»

1. Опублікувати
2. Накласти ЕЦП

Додаємо Документи закупівлі та
Документи позиції
Вимоги до тендерної документації не
регламентуються Наказом 35 «Про
затвердження Порядку здійснення
допороговuх закупівель». Замовник
вирішує самостійно.

Зберігаємо.
З явиться клавІша
«Додати
документи»

Переможець
1. Обрати радіокнопку
«Переможець»
2. Клавіша «Додати документ»
(рішення Тендерного комітету
про визначення Переможця)
3. Клавіша «Опублікувати»
Відмінити рішення можна.
Потрібно натиснути клавішу
«Відмінити».

Зміни до
закупівлі
ПРИМІТКА 1:
Замовник
відповідає на
пит ання, за
потреби
завантажує
додаткові файли
в такому ж
порядку, як у
випадку
розміщення/
зміни
оголошення
Закупівлі.

Після визначення
Переможця
Договір за результатами
проведення Закупівлі
підписується між
Замовником та
Переможцем поза
Системою згідно чинного
законодавства не раніше
ніж через 2 робочих дні
після оприлюднення
рішення про Переможця
Закупівлі.

З являються активні клавіші
договору.
Заповнюємо дані:
1. Номер договору.
2. Дата підписання.
3. Вартість.
3. Строк дії договору з по.

Відповідь на
Вимогу

Запитання

Тендерне
забезпечення

ПРИМІТКА 2
Замовник повинен
відповісти на
подану Вимогу,
протягом 3 днів.
Відповідь
надається у розділі
Вимоги та Скарги,
через клавішу
Відповісти.

ПРИМІТКА 3
Замовник повинен
відповісти на
подане питання
протягом 3 днів.
Відповідь
надається у
розділі Питання,
через клавішу
Відповісти

ПРИМІТКА 4
Замовник може додатково вимагати
забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії
виконання зобов язань Учасника перед
Замовником. Розмір забезпечення
Пропозиції у грошовому виразі не може
перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості
закупівлі у разі проведення торгів на
закупівлю робіт та 3 % - у разі проведення
торгів на закупівлю товарів чи послуг на
умовах, визначених Документацією.

Внести зміни

Через клавішу «Додати документ»:
1. Додаємо сканований договір.
2. Зберігаємо договір.
3. Накласти ЕЦП.
4. Публікувати договір.

Крок
пониження

ПРИМІТКА 5
Крок аукціону, який
зазначається у гривнях і
вираховується як
відсоткове відношення до
очікуваної вартості
Закупівлі, та має
знаходитись у діапазоні
від 0,5% до 3% від
очікуваної вартості
Закупівлі;

Завершити
договір
Розірвати
договір

Дискваліфікація
учасників

ПРИМІТКА 6
У разі, якщо всі
Учасники Закупівлі
були
дискваліфіковані,
Закупівля
автоматично
переводиться
Системою у статус
Закупівля не
відбулась .

Нецінові
критерії

ПРИМІТКА 7
нецінові критерії та
їхню питому вагу, що
сумарно не може
перевищувати 30%,
якщо Замовник має
намір застосувати
процедуру оцінки за
критеріями іншими, ніж
ціна.

