Переговорна процедура/ переговорна процедур (скорочена)
Публікація оголошення про закупівлю
В розділі “Мої закупівлі” натисніть кнопку “Створити закупівлю”. Тип процедури оберіть “Переговорна
процедура”. Заповніть всі дані та завантажте необхідні документи (Рис.1).

Рис.1

Перш за все вкажіть умову застосування переговорної процедури закупівлі з випадаючого списку (Рис. 2).

Рис.2

Якщо Ви хочете оголосити переговорну процедуру (скорочену), то в полі умова оберіть “Переговорна
процедура (скорочена)” і тип процедури автоматично зміниться на переговорна процедура (скорочена)
(Рис.3).

Рис.3

Далі довільно вкажіть обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (Рис.4).

Рис.4

Вкажіть наступну обов'язкову інформацію про закупівлю (Рис.5):
✔ Назва закупівлі
✔ Очікувана вартість закупівлі
✔ Валюта
✔ Включення ПДВ
За бажанням можете вказати загальні відомості про закупівлю.

Рис.5

Вкажіть наступну обов'язкову інформацію про номенклатуру:
✔
Конкретна назва предмета закупівлі
✔
Коди відповідних класифікаторів (є можливість обрати «не визначено»)
✔
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг
✔
Одиниця виміру
✔
Місце поставки товарів або виконання робіт чи надання послуг (область, населений пункт,
вулиця)
✔
Строк поставки
У Вас також є можливість завантажити необхідні документи до закупівлі.
Після заповнення форми натисніть кнопку “Створити закупівлю”.

Рис.6

Публікація повідомлення про намір укласти договір
Оголошення не публікується на веб-сайті Майданчика до моменту визначення переможця, тож заповніть
наступні дані про Учасника переговорів (Рис.6) та визначте статус Учасника “Переможець” або
“Відхилити”.

Рис.6

Якщо Ви вирішуєте відхилити пропозицію Учасника переговорів, то натисніть ”Відхилити” і заповніть
наступну форму (Рис.7).

Рис.7

Перш за все оберіть з випадаючого списку причину відхилення (Рис.8).

Рис.8

Вкажіть в довільній формі причину відхилення та завантажте необхідні документи (Рис.9). Після чого
натисніть кнопку “Відправити”.

Рис.9

Накладіть на своє рішення ЕЦП і пропозиція Учасника отримає статус “Пропозицію відхилено” (Рис.10).

Рис.10

Якщо Ви обираєте Учасника переможцем прикріпіть протокол тендерного комітету, підтвердіть
відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником в тендерній документації (Рис.11).

Рис.11

Після чого накладіть ЕЦП на таке рішення. Обраний Вами переможець отримує статус “Переможець”.
Після проходження періоду оскарження і в разі відсутності нерозглянутих скарг ви зможете додати договір
до закупівлі (Рис.12).

Рис.12

Робота з договорами детально описана в окремій Інструкції.

