Як опублікувати звіт про укладені договори
В своєму особистому кабінету натисніть кнопку “Створити закупівлю”. Виберіть в обох полях тип
процедури “Звіт про укладений договір”.
Заповніть наступні обов’язкові поля (Рис.1):
1. Назву предмета закупівлі
2. Загальні відомості про закупівлю
3. Інформація про предмет закупівлі:
•
конкретна назва предмету закупівлі;
•
коди відповідних класифікаторів, також 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: регіон, населений пункт,
адреса і поштовий індекс;
•
строк поставки.
4. Ціна пропозиції (з зазначенням включення ПДВ)
5. Валюта
В разі необхідності Ви можете завантажити додаткові файли до звіту.
Після заповнення форми натисніть кнопку “Опублікувати оголошення”.

Рис.1

Після цього Ви повинні внести інформацію про переможця даної закупівлі, адже Звіт не опублікується в
Системі до моменту визначення переможця.
Для визначення переможця внесіть наступі дані про переможця (Рис.2):
• Найменування учасника-переможця (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи-підприємця)
• Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
• Місцезнаходження
• Контактні дані (електронна пошта, телефон)
• Ціна пропозиції
Після внесення даних натисніть кнопку “Зберегти”(Рис.2).

Рис.2

Після цього вам необхідно прикріпити протокол тендерного комітету про визначення переможця та
натиснути “Відправити” (Рис.3).

Рис.3

Після визначення переможця вам буде надіслано повідомлення про публікацію в ЦБД і посилання для
перевірки публікації на веб-сайті Уповноваженого органу.
Після цього обраний Вами учасник набуде статус “Оголошений переможцем очікує підпису”, тож Вам
обов'язково необхідно накласти на дане рішення ЕЦП (Рис.4).

Рис.4

Наступним етапом є завантаження договору. Натисніть ”Прикріпити договір” в меню закупівлі (Рис.5).

Рис.5

Зазначте наступну інформацію про договір та завантажте файл договору (Рис.6):
• Номер договору
• Дата підписання
• Строк дії договору

Рис.6

При завантаженні договору Ви можете за бажанням обрати тип документа (Рис.7)

Рис.7

Після внесення всіх даних натисніть кнопку “Відправити” Ваш договір перейде в статус “Очікування
активації” (Рис.8)

Рис.8

Накладіть ЕЦП і Ваша закупівля перейде в статус “Завершена”, а договір в статус “Підписаний”(Рис.9).

Рис.9

