Створення річного плану та додатку до річного плану
Зайти у вкладку
Річні плани

Заповнити поля в розділі «Основні параметри»:
1) Вказати Тип закупівлі
2) Назва предмету закупівлі
3) Примітки вказуємо: річний план або додаток до річного плану
4) Орієнтований початок процедури
5) Очікувана вартість
6) Код ДК 021:2015
7) Код ДК 016:2010 (класифікатор використовується, якщо було
вказано код ДК 021:2015 99999999-9, не визначено).
8) Код КЕКВ
9) Валюта

Обрати
Новий план

Опублікувати

Накласти ЕЦП
В обов язковому порядку,
як і в річному плані, так і в
додатку до річного плану.

Додаємо документи :
1) Сканований річний план
або
2) Сканований додаток до
річного плану

Після збереження з явиться
клавіша «Додати Документи»

Натиснути кнопку
«Додати позицію»

Заповнити поля
Потрібно, щоб перші 4 цифри код ДК позиції
співпадали:
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

Зберегти

Внесення змін до річного плану 10.01
Зайти у вкладку
Річні Плани

ПРИМІТКА 1 Який час

дається для
опублікування Річного
плану ?
Замовник публікує річний
план протягом 5 днів із дня
затвердження(Ст.4 ЗУ «Про
публічні закупівлі»)

Обрати план,
який потрібно
змінити

Змінити
поля, які
потрібно

РЕКОМЕНДОВАНО
Додати документ, підтвердження,
на основі якого вносяться зміни.

Натиснути
Опублікувати

Накласти
ЕЦП

ПРИМІТКА 2 Який час для

ПРИМІТКА 3 Чи потрібні

ПРИМІТКА 4 Яка повинна

ПРИМІТКА 5 Що можна

опублікування змін ?

документи в РП ?

Замовник може
опублікувати зміни до
річного плану протягом 5
днів із дня затвердження

бути паперова форма РП ?

ЗУ «Про Публічні закупівлі»
не передбачено / не
вимагається
завантажувати документи

Відповідно до Наказу МЕРТ
490" Про затвердження форм
документів у сфері публічних
закупівель» є форма, по якій Ви
створюєте Ваш Річний План

змінювати при внесенні
змін до річного плану ?
При внесенні змін на
майданчику у річному плані,
можна змінювати всі поля.

ПРИМІТКА 6 Скільки символів коду

ДК 021:205 повинні співпадати ?
У коді ДК 021:2015 повинні співпадати:
1) 4 символи – для робіт (послуг) та
товарів
2) 3 символи – для товарів медичного
спрямування
(Наказ 454 від 17.03.2016 «Про
затвердження порядку визначення
предмета закупівель)

