Внесення змін до договору

Закупівлі

Архівні

Потрібно зайти на
Закупівлю, в яку
будуть вносити
зміни

В самому кінці, у
розділі «Договір»,
натискаємо кнопку
«Внести зміни»

Заповнюємо поля:
1. Номер
2. Підписано (дата)
3. Опис (короткий опис змін)
4. Тип причин (із спливаючого
списку)

Клавіша «Зберегти зміни» після збереження дані в полях
«Номер» та «Підписано»
скидаються. Потрібно
повторно ввести дані.

Додаємо документ:
1.Протокол засідання про внесення
змін до договору
2.Підписаний договір (додаткова
угода)

Натискаємо
«Опублікувати
зміни»

ПРИМІТКА 1
Причини внесення змін до договору:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і
нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв язку із застосуванням положень частини п ятої цієї статті.
Відповідно до ЗУ «Про Публічні закупівлі» розділ 6, ст. 36, п.4
ПРИМІТКА 2
ЕЦП при опублікуванні змін не накладається.
Відсутня клавіша «Накласти підпис»
ПРИМІТКА 3
Форма Протоколу Повідомлення про внесення змін до договору – Затверджена
наказом МЕРТ 490 .

ПРИМІТКА 4
1. ЗУ Про Публічні Закупівлі ст 36 пункт 4 – вказані випадки змін умов договору
2. ЗУ Про Публічні Закупівлі ст. 10 пункту 1 Повідомлення про внесення змін до договору – публікується протягом 3 календарних днів з
дня внесення змін.

Розірвання договору
Закупівлі

Архівні

Потрібно зайти
на Закупівлю,
що цікавить.

В самому кінці, у
розділі «Договір»,
натискаємо кнопку
«Розірвати договір»

ПРИМІТКА 1
Розірвання договору відбувається по Цивільному Кодексу та
Господарчому Кодексу ст.188 з врахуванням ЗУ «Про публічні закупівлі»

Заповнюємо поля:
1) Сума оплати за договором
2) Причина припинення
договору

Натискаємо:
1. «Опублікувати
Договір»
2. «Опублікувати».

ПРИМІТКА 2
Звіт про виконання договору — протягом 3
календарних днів з дня розірвання договору

З являється спливаюче вікно
«Підтвердження дій»:
натискаємо «Підтвердити»
для розірвання договору.

ПРИМІТКА 3
Якщо були внесені зміни до договору, то поля «Сума сплати за договором»
та «Причина припинення договору» з являються над цими змінами.

ПРИМІТКА 4
Документи
не
додаються,
не
передбачено
системою

Завершення договору
Закупівлі

Архівні

Потрібно зайти
на Закупівлю,
що цікавить.

ПРИМІТКА 1
Завершення договору відбувається
відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»

В самому кінці, у розділі Договір,
натискаємо кнопку «Завершити договір»

ПРИМІТКА 2
Якщо були внесені зміни до договору, то поле «Сума
оплати за договором» з являється над цими змінами.

Заповнюємо поле
«Сума оплати по
договору»

Натискаємо:
1. Опублікувати Договір
2. Опублікувати

ПРИМІТКА 3
Звіт про виконання договору — протягом 3 календарних
днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору

ПРИМІТКА 4
Документи не додаються, не передбачено
системою

