I.

Плани закупівлі
1.

Створення запису додатка до річного плану

1.1. Для створення запису додатка до річного плану перейдіть до реєстру закупівель та
функціональних розділів користувача на майданчику «ВСІ ТЕНДЕРИ», наведіть на
виберіть «Створити план закупівель та додатків до річного плану»

та

У спливаючому віконці оберіть тип процедури закупівлі (1) зі списку що випадає та
натисніть «створити»

1.2. Ведіть дані закупівлі в наступні обов’язкові поля що передбачені формою: Конкретна
назва предмета закупівлі, Рік закупки, Примітки, Орієнтовна вартість, Валюта,
Орієнтовну дату проведення процедури закупівлі

В блоці “Позиції плану” оберіть Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі
натиснув на потрібний:
(1) - ДК 021:2015;
(2) - один з передбачених Наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 №454
класифікаторів (ДК 015-97, ДК 018-2000, ДК003:2010) або «Спеціальні норми та інше»;
(3) – код обраного класифікатора;
(4) - Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

Ви маєте можливість обрати код, натиснув на потрібний із випадаючого списку, або
використовуючи інтелектуальний пошук. Для пошуку натисніть на поле із відповідним
класифікатором або кодом та введіть початкові цифри або букви із назви.
Якщо необхідно обрати «не визначено», при виборі ДК 021:2015, оберіть «99999999-9 Не визначено».
Для додавання номенклатури натисніть кнопку “Додати нову номенклатуру” та заповніть
опціоні поля для нової номенклатури

Після заповнення усіх необхідних даних натисніть кнопку “Зберігти”

Запис додатку до річного плану зберігається як чернетка без публікації на веб-сайті
майданчика.

Перевірте правильність заповнення обов’язкових полів значеннями потрібного типу. У разі
наявності невідповідностей кнопка опублікування додатку в ЦБД
буде неактивною (1), а
поле з помилковим значенням та саме значення будуть виділені красним кольором (2).

Введіть вірні дані.
1.3. Для публікації плану в ЦБД необхідно натиснути кнопку “Надіслати до ЦБД”

З’являться оповіщення про відправлення додатку до річного плану в ЦБД для публікації та
необхідність накладання ЕЦП.

На зазначену при реєстрації електронну адресу користувача надійде повідомлення
наступного змісту, з посиланням на для перевірки публікації на веб-порталі Уповноваженого
органу

1.4. Для накладання ЕЦП необхідно натиснути кнопку “Підписати документ”.

У спливаючому вікні оберіть Ваш АЦСК, завантажте файл особистого ключа ЕЦП
підписувача та введіть ваш пароль. Натисніть «підписати»

В кабінеті користувача з’являється оповіщення про успішне накладення ЕЦП

Для перевірки підпису натисніть «перевірка підпису»

На електронну адресу користувача надійде повідомлення про зміну статусу ЕЦП на
«Електронний цифровий підпис накладено” та посиланням для перевірки публікації на вебпорталі Уповноваженого органу

2.

Внесення змін до додатка річного плану

2.1.
У разі необхідності внесення змін до додатку до річного плану оберіть потрібну
закупівлю в розділі «МОЇ ПЛАНИ»

2.2.

Внесіть потрібні зміни та натисніть «зберегти»

З’явиться оповіщення про збереження публікації із змінами. На електронну адресу
користувача надійде повідомлення про зміну статусу публікації, необхідність накладання ЕЦП та
та посиланням для перевірки публікації на веб-порталі Уповноваженого органу.
2.3.

Для накладання ЕЦП на змінений додаток виконайте дії аналогічно кроку 1.4.

IІ.

Відкриті торги

1. Для створення оголошення закупівлі необхідно натиснути кнопку “Створити
оголошення закупівлі”

2.

Оберіть необхідний тип закупівлі

3.

Заповніть всі необхідні поля

Особливості обрання значень дати і часу.
Натисніть на піктограму календаря
.
Для вибору місяця та року події натисніть на назву поточного місяця або використовуйте «прокрутку», після чого

оберіть дату

. Після обрання дати, для вибору доступний час

настання події можна уточнити до мінут

.

, і за необхідності,

Наприклад,

4. Обов’язкові поля з інформацією щодо закупівлі заповнює користувач, інформація у
блоки «Організатор закупівлі» та «Адреса доставки» заповнюється автоматично відповідно до
інформації кабінету користувача.
Користувач має змогу внести окреми зміни до процедури а також:
(1) - завантажити документи тендера ;
(2) - змінити або додати нову контактну особу;
(3) - завантажити документи номенклатури;
(4) - додати додаткові не цінові параметри;

(5) - додати лот;
(6) - додати нову номенклатуру до лоту;
(7) - змінити або додати нову адресу доставки.
Після заповнення обов’язкових полів та введення необхідної інформації, внесення змін
або довантаження документів натисніть «зберегти» (8).

5. Для додавання додаткових опції натисніть кнопку “Додати”, для видалення опції
натисніть кнопку “Видалити”

6.

Для публікації закупівлі в ЦБД необхідно натиснути кнопку “Надіслати до ЦБД”

7. Для накладання ЕЦП необхідно натиснути кнопку “Підписати документ” та виконати
дії аналогічно кроку 1.4.

ІІІ. Внесення змін до оголошеної закупівлі
3.1.

У разі необхідності внесення змін до оголошеної закупівлі оберіть потрібну
закупівлю в розділі «МОЇ ЗАКУПІВЛІ”

3.2.

Внесіть потрібні зміни та натисніть «зберегти»

З’явиться оповіщення про збереження публікації із змінами. На електронну адресу
користувача надійде повідомлення про зміну статусу публікації, необхідність накладання ЕЦП та
та посиланням для перевірки публікації на веб-порталі Уповноваженого органу.
3.3.

Для накладання ЕЦП на змінений додаток виконайте дії аналогічно кроку 1.4.

3.4.

Для скасування тендеру натисніть кнопку “Відмінити закупівлю”

