ВІДКРИТІ ТОРГИ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ЕНЕРГОСЕРВІСУ
ПОСТАЧАЛЬНИК

Подача пропозиції на відкриті торги для закупівлі енергосервісу
1.Перейдіть на сторінку закупівлі, в якій Ви плануєте прийняти участь (Рис.1).

Рис. 1
2. Введіть строк дії договору (Рис.2)
*Зверніть увагу!
Строк дії енергосервісного договору не може перевищувати 15 років.

Рис.2
3.Введіть фіксований % від суми скорочення витрат замовника на користь учасника
(Рис.3).
*Зверніть увагу!
Фіксований % від суми скорочення витрат замовника на користь учасника:
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- у випадку фінансування виключно за рахунок Учасника – від 80 до 100%;
- у випадку співфінансування з бюджету – від 0 до 80%.

Рис.3
4.Введіть щорічне скорочення витрат (Рис.4)
*Зверніть увагу!
1.1-й елемент вказує економію за період від дати оголошення тендера до кінця
календарного року.
2. Значення можливо змінювати лише у період уточнень та подачі пропозицій.

Рис. 4
5.Додайте файли тендерної документації натиснувши «Додати файли» ( Рис. 5).

Рис. 5
6.Завантажте потрібні файли з комп’ютера та натисніть «Відправити» (рис.6).
*Зверніть увагу!
Якщо Ви помилково завантажили файл, то натисніть на значок корзини.

Рис. 6
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7.В разі необхідності додайте інформацію про субпідрядника та натисніть «Зробити
ставку» ( Рис.7).

Рис.7
8.Заповніть наступні чекбокси та натисніть «Відправити» (Рис.8).

Рис.8
Дана закупівля з’явиться в розділі «Мої закупівлі»

Вітаємо з успішною подачею тендерної пропозиції!
До закінчення строку подання пропозиції Ви можете видалити свою пропозицію
або редагувати для цього Вам необхідно натиснути «Видалити» або «Редагувати» (Рис.9).

Рис. 9
Якщо Ви хочете довантажити документи:
Натисніть кнопку «Редагувати документи» (Рис. 10).

Рис. 10
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Натисніть на значок зміни щоб замінити вже завантажений файл новим або просто
довантажте новий та натисніть «Відправити» (Рис.11).

Рис. 11
*Зверніть увагу!
Після подачі тендерної пропозиції Ви можете довантажити документи, а в певних
випадках замінити вже завантажені документи. Документи видалити не можна!
Максимальний обсяг файлів для завантаження 49,9 мб.
У разі необхідності накладіть на пропозицію електронний цифровий підпис
(ЕЦП) (Рис.12-13).

Рис. 12

Рис. 13
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Особливості подачі пропозиції на закупівлю з неціновими критеріями.
За наявності нецінових критеріїв обов’язково оберіть нецінові критерії з списку
зазначені замовником ( Рис.14).

Рис. 14
Аукціон
Процедура вважається неуспішною, якщо до аукціону було допущено
(кваліфіковано) менше двох учасників.
Аукціон проводиться у три етапи, які полягають у підвищенні учасниками
показників ефективності енергосервісного договору не менш, ніж на один мінімальний
крок від свого попереднього значення шляхом зміни пропонованого строку
енергосервісного договору та/або фіксованого відсотку щорічних платежів на користь
Учасника.
*Зверніть увагу!
У ході аукціону Учасник може змінювати:
- Фіксований відсоток щорічних платежів на користь Учасника;
- Строк дії договору.

У разі виникнення будь-яких запитань, телефонуйте за
номером 0 800 212 112 або пишіть на нашу електронну пошту
info@tendermaster.com.ua.
З повагою, команда TENDERMASTER!
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