Реєстрація на майданчику “ВСІ ТЕНДЕРИ”. Загальний опис кабінету користувача.

І. Реєстрація на майданчику “ВСІ ТЕНДЕРИ”
Для реєстрації на майданчику “ВСІ ТЕНДЕРИ” в головному меню натисніть на “МІЙ
КАБІНЕТ”.

У вікні, що відкривається, оберіть “Зареєструватися”.

Введіть передбачені формою дані організації та користувача.

Організація:
1.
Якщо організація зареєструється тільки як Учасник торгів натисніть «галочку»
у віконці
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1.1. Введіть діючий код ЄДРПОУ/ІПН вашої організації. Після введення коду ЄДРПОУ
проводиться автоматична перевірка відповідності внесених даних з даними Єдиного
Державного Реєстру (ЄДР);
1.2. Переведіть курсор миші на поле «номер платника податків» та введіть номер платника
податку вашої організації.
1.3. Якщо введено вірний код ЄДРПОУ/ІПН вашої організації, поля Повна та Скорочена
назва підприємства заповнюються автоматично згідно інформації з Єдиного Державного
Реєстру

1.4. Якщо за введеним кодом інформація в ЄДР відсутня, система видасть репліку
«Організацію не знайдено, реєстрація не можлива!!!»

Перевірте правильність та повторно введіть код.
2. Якщо організація зареєструється як Замовник торгів, віконце «Зареєструватися тільки
як учасник торгів» повинно бути порожнім

2.1. Введіть діючий код ЄДРПОУ/ІПН вашої організації.
2.2. Оберіть тип замовника з запропонованого списку відповідно до сфери діяльності;
2.3. Введіть номер платника податку вашої організації;
2.4. Вкажіть повну назву підприємства;
2.5. Вкажіть скорочену назву підприємства;

Юридична адреса:
1. Введіть інформацію в наведені обов’язкові поля, а саме: країну, область, поштовий
індекс, населений пункт та адресу організації.

2

2. Якщо Юридична адреса співпадає з Фактичною, натисніть на “галочку” у віконці
.
3. Якщо Юридична адреса організації не співпадає з Фактичною, віконце повинно бути
порожнім
для введення інформації щодо фактичної адреси

. Відкриється додаткова форма

Користувач:
1. Заповніть прізвище, ім’я, по батькові особи яка здійснює реєстрацію на сайті
https://prozorro.alltenders.com.ua
2. Зазначте контактні данні: телефон, факс, електронну адресу, веб-сайт;

4. Створіть особистий пароль та введіть його в поле «пароль». Введіть той самий пароль
ще раз для його перевірки. Якщо паролі співпадають та заповнені усі інші обов’язкові
поля реєстраційної форми, активується опція “ВІДПРАВИТИ НА РЕЄСТРАЦІЮ”;

5. Натисніть кнопку “ВІДПРАВИТИ НА РЕЄСТРАЦІЮ”;
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6. З’явиться інформаційне повідомлення про наступні дії з активації акаунту

7. На зазначену при реєстрації електронну адресу надійде лист наступного змісту з
кодом активації та посиланням на активацію акаунта.

8. Натисніть на код активації. Після переходу за вказаним посиланням відкривається
вікно з повідомленням «Ваш аккаунт активовано»
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9. Для входу в систему вам необхідно натиснуть

«Авторизація»

ІІ. Авторизація на майданчику “ВСІ ТЕНДЕРИ”
1. Для Авторизації та доступу до особистого кабінету користувача, в головному меню на
майданчику “ВСІ ТЕНДЕРИ” натисніть на “МІЙ КАБІНЕТ”,

2. У вікні, що відкривається, оберіть

“Авторизація”

3. У спливаючому віконці введіть електронну адресу та особистий пароль, що були
вказані при реєстрації користувача на майданчику “ВСІ ТЕНДЕРИ”, та натисніть
«увійти»

За умови правильного вводу даних відкриється кабінет користувача.
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4. У разі втрати паролю ви можете відновити доступ до кабінету користувача
натиснувши “ЗАБУЛИ ПАРОЛЬ”. Спливає попередження

У разі вибору опції «Так» на зазначену, при реєстрації користувача, електронну адресу
надсилається лист з посиланням скидання паролю

5. Перейшовши за посиланням, відриється форма для введення нового паролю

Створіть особистий пароль та введіть його в поле «пароль». Введіть ваш пароль ще
раз для перевірки. Якщо паролі співпадають активується опція «ЗАСТОСУВАТИ»;
6. Натисніть кнопку «ЗАСТОСУВАТИ». Пароль змінено на новий.
ІІІ. Кабінет користувача на майданчику “ВСІ ТЕНДЕРИ”
Після авторизації на майданчику «ВСІ ТЕНДЕРИ» відкривається кабінет користувача
в якому зазначається Прізвище та Ім’я користувача.
Наведіть курсор миші на Прізвище та Ім’я користувача. Оберіть потрібний блок із
списку: «Події», «Кабінет користувача» або «вихід».

В блоці «Події» відображається реєстр подій щодо змін у закупівлях в яких
користувач приймає участь. Для виходу з реєстру подій натисніть «закрити» в ніжній частині
реєстру (1)
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Блок «Кабінет користувача» складається з розділів:
1. «ОПЦІЇ». В цьому розділі відображаються статистичні дані щодо участі в тендерах,
складених договорів та поточного балансу

2. «МОЇ ДАНІ». В цьому розділі відображається прізвище, ім’я, по батькові та
електронна адреса користувача. За необхідності, доступна можливість коректування
даних прізвища, ім’я та по батькові. Для зберігання внесених змін натисніть

3. «КОМПАНІЯ». В цьому розділі відображаються реєстраційні дані, назва та юридична
адреса організації, яку представляє користувач
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4. «КОНТАКТНІ ОСОБИ» - в цей розділ, за необхідності, вносяться дані контактних
осіб організації.
4.1.

Для додавання контактних осіб натисніть на

.

4.2.

У формі, що відкривається, введіть дані контактної особи українською мовою:
ПІБ, телефон, факс, електронну адресу, веб-сайт та зазначте мову, якою розмовляє
контактна особа.

4.3. Для додавання даних контактної особи англійською мовою наведіть курсор миші
на

(1) та вибріть

(2).

Додайте ПІБ англійською мовою, після чого активується кнопка «зберегти».

Натисніть «зберегти». Дані збережено.
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5. «АДРЕСИ ПОСТАВОК» - за замовчуванням відображаються юридична та фізична
адреса (за умови внесення при реєстрації). Юридична адреса не доступна для
корегування. Фактичну адресу, за необхідності, можна редагувати (1) або видалити
(2). Для додавання адреси поставки натисніть

(3)

6. «ПОВЕРНУТИСЯ ДО РЕЄСТРУ». Натисніть «повернутися до реєстру» для переходу
з кабінету користувача до реєстру закупівель та функціональних розділів користувача
на майданчику «ВСІ ТЕНДЕРИ»

ІV. Функціональні розділи користувача на майданчику «ВСІ ТЕНДЕРИ»
1. «ЗАКУПІВЛІ» - в цьому розділі відображені актуальні публічні закупівлі що
оприлюднені на офіційному порталі державних закупівель ProZorro, їх статус, бюджет,
дата публікації та ідентифікатор закупівлі.
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2. “МОЇ ЗАКУПІВЛІ”. В цьому розділі відображені Ваші закупівлі і їх статус.

3. “ ПРИЙМАЮ УЧАСТЬ”. В цьому розділі відображено закупівлі в яких Ви приймаєте
участь.

4. “ПЛАНИ”. В цьому розділі відображено плани закупівель, та додатки до них. Ті які
вас цікавлять можна позначити зірочкою і вони відобразяться в розділі “ЦІКАВІ
ПЛАНИ”
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5. “МОЇ ПЛАНИ”. В цей розділ завантажуються Ваші річні плани і додатки до річних
планів.

6. “ЦІКАВІ ПЛАНИ”. В цьому розділі відображені цікаві для Вас плани які Ви
позначили зірочкою в розділі “ПЛАНИ”

7. «КОНТРАКТИ». В цьому розділі відображені актуальні дані щодо договорів про
закупівлю, які укладені за результатами процедур закупівель та оприлюднені на
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офіційному порталі державних закупівель ProZorro

8. «МОЇ КОНТРАКТИ». В цьому розділі відображені дані щодо договорів про закупівлю,
які укладені компанією користувача майданчику “ВСІ ТЕНДЕРИ” , за результатами
процедур закупівель та оприлюднені на офіційному порталі державних закупівель
ProZorro
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