Створення Переговорної процедури 11.01
Закупівлі

Тип Закупівлі:
Переговорна
процедура

Нова Закупівля

Наступний постачальник
Натиснути:
1. Обрати радіокнопку
«Відхилити»
2. Клавішу «Додати документ»
(рішення Тендерного комітету
про відхилення пропозиції.
Повинно бути аргументоване)
3. Клавішу «Накласти підпис»
4. Клавішу «Опублікувати»
Відмінити рішення неможливо.
Черга переходить до
наступного.

Заповнюємо поля:
1. Назва предмета закупівлі
2. Примітки (на розгляд Замовника)
3. Вказуємо очікувану вартість (з ПДВ або без ПДВ – ставимо галочку)
4. Підстави для використання переговорної процедури (вибираємо з
переліку)
5. Обґрунтування використання переговорної процедури
6. Валюта

Закупівля лотами
(на розгляд
Замовника, ставимо
галочку)

Дискваліфікація

Клавіша
«Опубліковати» та
«Накласти підпис»

Додаємо Документи закупівлі:
1. Рішення тендерного комітету
про проведення переговорної
процедури
2. Намір про укладання договору

Кнопка
«Додати позицію»

ТАК
Див. схему
«Створення Лотової
закупівлі»

Кваліфікація
Через клавішу Додати
Постачальника:
Замовник вносить всіх
Постачальників, які
приймали участь в
переговорах.

НІ

Кнопка «Зберегти».
З явиться клавіша
«Додати документ»

Заповнюємо поля в
розділі «Позиції
закупівлі»:
1) Опис предмета
закупівлі
2) Код ДК 021:2015
3) Кількість
4) Одиниця виміру
5) Дата постачання з (на
розгляд Замовника)
6) Дата постачання по

Переможець
Натиснути:
1. Радіокнопку «Переможець»
2. Галочку відповідності ст. 17
ЗУ
3. Клавішу «Додати документ»
(рішення Тендерного комітету,
Намір про укладання договору)
4. Клавішу «Накласти підпис»
5. Клавішу «Опублікувати»

Після визначення
Переможця
Система дає 10 (за
проведення скороченої
переговорної процедури 5 календарних) днів, для
подання Скарги (клавіші
договору неактивні)

ПРИМІТКA 1
1) Закупівля творів мистецтва або закупівля,
пов'язана із захистом прав інтелектуальної
власності, або укладення договору про закупівлю з
переможцем архітектурного чи мистецького
конкурсу
2) Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого
договір про закупівлю може бути укладено лише з
одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи (послуги центр. постачання
опалення, водопостачання, ел. енергії, газу)

ПРИМІТКА 2
Якщо до моменту кваліфікації,
переговорна процедура була відмінена,
то на Prozorro вона відображатися не
буде, але матиме номер UA-2017- ..

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

ПРИМІТКА 3
Відповідно до закону
України, оскаржити
можна тільки через
подання Скарги до
АМКУ ст.34

ПРИМІТКА 4
Замовник може
відмінити не всю
закупівлю, а тільки 1
лот.

ПРИМІТКА 5
Мінімальний термін проведення:
1. Звичайна - 11 днів (10 днів – період скарг і
вимог + 1 день до підписання договору)
2. За нагальною потребою – 6 днів (5 днів –
період скарг і вимог + 1 день до підписання
договору)

Внести зміни
Через клавішу «Додати
документ» завантажуємо
сканований підписаний договір

Натискаємо
1. Зберегти договір
2. Накласти ЕЦП
3. Опублікувати договір

Завершити
договір
Розірвати
договір

ПРИМІТКА 6
Якщо Замовнику необхідно відмінити процедуру закупівлі, то Ви можете зробити це за наявності таких
умов:
1) Якщо Замовником допущено порушення, що вплинули на об єктивність визначення переможця процедури
закупівлі.
2) Неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань
закупівель.
Наприклад, Замовник застосував переговорну процедуру закупівлі, але при цьому фактично не мав
підстав для її застосування, тож і документально не може обґрунтувати застосування переговорної
процедури.
3) Відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.
Наприклад, Замовник провів переговори з Учасником, оприлюднив повідомлення про намір укласти
договір, і в час до підписання договору відпала потреба в цій закупівлі.
4) Скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Наприклад, Замовник провів переговори з Учасником, оприлюднив повідомлення про намір укласти
договір, але йому скоротили видатки на закупівлю даного товару, роботи чи послуги.
5) Відмова підписання Учасником договору про закупівлю протягом 35 днів з дня оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

