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1.1. Як нас знайти 
Портал «Держзакупівлі.онлайн» розташований в мережі Інтернет за веб-
адресою www.держзакупівлі.онлайн або www.dzo.com.ua (не рекомендується 
використовувати браузер Internet Explorer оскільки деякі функції ЦБД у 
даному браузері працюють не коректно). 

1.2. Веб-портал Уповноваженого органу 
Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал 
Уповноваженого органу) - інформаційно-телекомунікаційна система, до 
складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є 
частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання 
та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного 
аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування 
сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого 
здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Забезпечення функціонування 
веб-порталу Уповноваженого органу здійснюється у тому числі за рахунок 
надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до 
модуля електронного аукціону та бази даних. 
Центральна база даних знаходиться у власності держави, але вся робота 
користувачів із системою відбувається виключно через авторизовані 
електронні майданчики. 

 
1.3. Про Держзакупівлі.онлайн 
1.3.1. Авторизація та акредитація 

Електронний майданчик Держзакупівлі.онлайн авторизований за всіма чотирма 
рівнями авторизації, відповідно до Порядку функціонування електронної системи 
закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №166. 
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Відповідно до цього Порядку, наш електронний майданчик може надавати всі без 
винятку види послуг як Замовникам так і Учасникам у всіх існуючих процедурах 
закупівель. 

1.3.2. Підтримка користувачів 

Наш колл центр надає кваліфіковану підтримку користувачів, навіть у вихідні та 
святкові дні: 

 

При цьому, Ви можете скористатися послугою Коллбек – безкоштовний зворотній 
дзвінок, натиснути на посилання в верхній частині сайту 
«ПЕРЕДЗВОНИТИ ВАМ?», вказати свій контактний номер телефону та натиснути 
кнопку «Я ЧЕКАЮ». Протягом 10 хвилин Вам зателефонує оператор, послуга 
доступна в робочі дні. 

Також у Вас є можливість звернутись до нас письмово, та відповідно отримати 
письмову відповідь на запитання. Для цього необхідно скористатись безкоштовною 
послугою «НАПИШІТЬ НАМ», натиснувши відповідне посилання в верхній частині 
сайту, спочатку переглянути відповіді на найчастіші запитання та, якщо Ви не 
знайдете серед них свою, натиснути посилання в нижній частині сайту 
«Напишіть нам». Потрібно буде вказати Ваш E-mail, ім’я та текст повідомлення, 
потім натиснути кнопку «НАДІСЛАТИ». 

1.3.3. Регіональні відділення 

Для Вашої зручності ми відкриваємо відділення в регіонах: 

 



‐ 5 ‐ 

1.3.4. Додаткові сервіси 

Ми працюємо для Вас, тому готові надавати кваліфіковані консультації, проводити 
безкоштовне навчання безпосередньо в Вашому регіоні та, в разі потреби, 
запроваджувати нові сервіси та послуги, вдосконалювати існуючі. Чекаємо на Ваші 
пропозиції. 

1.3.5. Вартість послуг 
Для Замовників всі послуги, що надаються нашим електронним майданчиком 
БЕЗКОШТОВНІ, в тому числі юридична підтримка та навчання. 
Вартість послуг для Учасників затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.02.2016 №166, та складає: 
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2.1. Реєстрація 

Звертаємо увагу!!! Якщо Ви вже маєте особистий кабінет, для подальшої роботи в 
системі ProZorro через портал Держзакупівлі.онлайн, Вам не потрібно повторно 
реєструватися, проходити ідентифікацію та здійснювати акцепт публічної оферти 
договору, достатньо лише ознайомитись із новою редакцією Договору та 
Регламенту, пройшовши за посиланням із особистого кабінету. 

 
 

Для Замовників, що вперше реєструються на порталі наступна послідовність дій: 

На стартовій сторінці, що розташована в мережі за посиланням dzo.com.ua, або 
www.держзакупівлі.онлайн, натисніть РЕЄСТРАЦІЯ або РОЗПОЧАТИ 
ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ. 

 

На веб-сторінці форми реєстрації переконайтесь, що "Тип реєстрації" відмічений як 
"ЗАМОВНИК". Уважно та правильно заповніть поля, вказавши коректні дані! 

При відсутності абревіатури організаційно-правової форми підприємства поміж 
запропонованих (за замовчуванням встановлено ТОВ), необхідно (як у наведеному 
прикладі) обрати "Інше" та у полі назви ввести організаційно-правову форму 
Вашого підприємства та назву. 

У полі "Дані про уповноважену особу (для укладення договору)" ПІБ, посаду, 
відповідний документ введіть у родовому відмінку. 

В полі «Населений пункт», потрібно вказувати назву без розділових знаків, 
наприклад місто Київ, або м Київ (м. Київ із крапкою система не пропустить). 
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Ми радимо не вносити в поле «Телефон» власний номер мобільного телефону, 
оскільки цей номер буде доступний в системі для загального доступу. При цьому є 
поле «Моб. телефон», який потрібен для підтвердження реєстрації на сайті, він не 
буде доступний для перегляду іншим користувачам. 

Поле «Електронна пошта» є Вашим унікальним ідентифікатором в системі, тому 
радимо перед збереженням даних ще раз переконатись в правильності введених 
даних. 

Якщо у Вас виникає потреба зареєструвати декілька відповідальних осіб з окремими 
кабінетами, їм потрібно кожному пройти окрему реєстрацію, при цьому кожен 
кабінет має бути зареєстрований на різні електронні адреси. В системі є опція 
«Запит на об’єднання з іншим аккаунтом», яка знаходиться в особистому кабінеті та 
надає можливість працювати з обліковими записами декількох користувачів 
Порталу, фактично з одного робочого кабінету. Застереження, після об’єднання 
кабінетів зворотна процедура неможлива, від’єднання стане можливим лише після 
видалення кабінету користувача. 

 

У разі відсутності даних, або некоректного введення даних, рамка поля стає жовтого 
кольору та Вам буде запропоновано їх виправити, або внести дані. 
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В нижній частині форми реєстрації необхідно підтвердити достовірність наданої 
інформації, надати згоду на збереження та оброблення персональних даних, 
погодитись з Регламентом та надати згоду на листування електронною поштою та 
отримання СМС-повідомлень.  

Далі натисніть кнопку "Зареєструватись".  

У Вас з'явиться нове вікно «Підтвердження реєстрації», де Ви маєте ввести код з 
СМС, який ми надсилаємо на мобільний номер телефону, вказаний Вами при 
реєстрації та натисніть кнопку "НАДІСЛАТИ". 
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У разі не отримання СМС протягом кількох хвилин (залежить від якості мобільного зв'язку), перевірте введений 
номер мобільного телефону та його спроможність отримувати СМС. Закрийте вікно "Підтвердження реєстрації" та 
через деякий час повторно натисніть "Зареєструватись" для отримання наступної СМС. Якщо СМС не отримано - 
зателефонуйте на телефон Гарячої лінії порталу Держзакупівлі.онлайн. 

Далі автоматично відкриється веб-сторінка Вашого особистого кабінету з назвою 
юридичної особи з повідомленням про реєстрацію та офертою Договору. В нижній 
частині веб-сторінки Вам буде запропоновано завантажити оферту Договору для 
підписання, або підписати за допомогою ЕЦП (сервіс впроваджується). 
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При першому вході в особистий кабінет на мобільний номер телефону та 
електронну пошту буде надіслано СМС-підтвердження реєстрації з паролем доступу 
до особистого кабінету. 

Якщо Ви бажаєте, Ви можете відразу зайти в "Налаштування" та змінити пароль на 
більш зручний. 

 

 

2.2. Ідентифікація та договір 

Реєстрація в електронній системі закупівель здійснюється одним із способів 
ідентифікації/авторизації, тобто укладання договору: 

2.2.1. Підписання паперового договору. 

Після завантаження, оферту Договору необхідно роздрукувати у 2-х примірниках 
(без Додатку) та підписати у керівника юридичної особи, якого Ви вказали у 
реєстраційних даних. Підписати необхідно з проставленням мокрої печатки, та 
надіслати на адресу, вказану в Договорі. Оферта Договору може бути доставлена 
для підписання Оператору порталу особисто з попереднім погодженням часу 
доставки. 

2.2.2. Ідентифікація та приєднання до публічної оферти договору через отримання 
банківського платежу від користувача. 

Користувач здійснює оплату сформованого системою рахунку на 0,01 грн., чітко 
дотримуючись призначення платежу, реквізитів та номеру рахунку. 
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Для проведення ідентифікації, оплата має здійснюватися виключно з поточного 
банківського рахунку користувача, в іншому випадку, ми не зможемо Вас 
ідентифікувати. 

Після перевірки даних та проведення ідентифікації, цей платіж повертається на 
рахунок користувача з якого була проведена оплата. 

2.2.3. Активація особистого кабінету 

Після підписання оферти Договору сторонами одним із способів, Ваш профіль буде 
активований, про що буде надіслано повідомлення з сайту DZO.COM.UA на 
електронну пошту, вказану у реєстраційних даних, з темою листа "Ваш договір 
активовано".  

На цьому реєстрація Користувача як Замовника є завершеною, Замовник може 
проводити Закупівлі. 

Увага! До моменту підписання Договору обома сторонами, при повторному 
натисненні кнопки "Оголосити закупівлю" відкриватиметься веб-сторінка з офертою 
Договору. 

2.2.4. Внесення змін в особисті дані користувача 

В разі необхідності, або при виявлені помилок, користувач може вносити зміни в 
профілі користувача до підписання договору та/або активації особистого кабінету. 

Після активації кабінету, самостійно вносити зміни в деякі поля буде неможливо, 
тому Вам необхідно буде надіслати на нашу адресу, вказану в договорі, лист на 
фірмовому бланку з інформацією про внесення змін. 
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3. ПЛАНУВАННЯ ЗАКУІВЕЛЬ 
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Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до 
річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх 
затвердження. 

Для розміщення річного плану та/або додатку до річного плану через сайт 
Держзакупівлі.онлайн Вам потрібно в особистому кабінеті зайти в розділ «Мої 
закупівлі» та вибрати вкладку «Річні плани», у Вас буде можливість додати річний 
план, натиснувши відповідне посилання. 
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Слід розуміти що інформація в даний розділ вноситься у структурованому вигляді, 
після затвердження річного плану закупівель та/або додатку до нього. 

Деталізується інформація до п’ятого знаку класифікатора ДК 016:2010, третього 
знаку ДК 021:2015 та КЕКВ (якщо закупівля здійснюється за рахунок державного 
бюджету). 

Поступово ця інформація деталізується шляхом внесення змін, в яких 
конкретизується місяць початку процедури та предмет закупівлі. 
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У Вас буде можливість одразу опублікувати внесену інформацію, або зберегти її у 
вигляді чернетки, скориставшись відповідними кнопками. 
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4. ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА КЛАСИФІКАТОРАМИ 
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Визначення предмету закупівлі, відповідно до наказу МЕРТ №921 

 

 

Додатково предмет закупівлі визначається за ДК 021:2015 
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Приклади визначення предмету закупівлі 

 

 

Мультилотова закупівля 

 



‐ 20 ‐ 

Часті запитання щодо визначення предмету закупівлі 
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5. ВИДИ ПРОЦЕДУР 
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При виборі процедури закупівлі слід враховувати специфіку проведення торгів. 

 

 

За сумою закупівлі торги можна поділити на три групи: 
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6. ДОПОРОГОВА ЗАКУПІВЛЯ 
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Етапи проведення допорогової закупівлі 

Період уточнень 

 

Період прийому пропозицій 
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Аукціон 

 

Кваліфікація 
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Створення закупівлі 

Оголошення Закупівлі можливе тільки з особистого кабінету, вхід у який 
здійснюється шляхом введення електронної пошти, вказаної при реєстрації, та 
паролю. Для прикладу, Ви можете ознайомитись з оголошеними закупівлями інших 
Замовників у відповідному розділі Порталу. 

Натиснувши кнопку «Створити Закупівлю» відкривається електронна форма для 
створення закупівлі в розділі «Основні параметри торгів» обрати процедуру 
«Допорогові закупівлі» 

Далі визначити «Метод закупівлі» за списком, наприклад Закупівля з неціновими 
критеріями, якщо так, ознайомтесь із Розділом «Нецінові критерії» 

 

Визначити очікувану вартість закупівлі та розмір мінімально кроку зменшення ціни 
в діапазоні від 0,5% до 3%, від вказаної вартості закупівлі (цей показник 
використовується учасником (постачальником) під час участі в редукціоні). 
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При внесенні очікуваної вартості, зверніть увагу на ПДВ. 

Один з принципів Закону «Про публічні закупівлі» є недискримінація учасників, 
тож важливо при оцінці пропозицій створити рівні умови для всіх потенційних 
постачальників. 

Якщо замовник є платником ПДВ, то Ви зможе включити суму податку в 
податковий кредит і таким чином компенсувати різницю в пропозиціях між 
постачальниками платниками і неплатниками ПДВ. За результатами електронного 
аукціону Ви обратимете найнижчу пропозицію, і не матимете можливості 
перерахувати ціну пропозиції з податками або без них. Тож для того щоб 
забезпечити рівні умови для всіх учасників, замовник платник ПДВ може 
оголошувати закупівлі без ПДВ. 

Якщо замовник не є платником ПДВ, закупівля може бути оглошена з усіма 
податками, оскільки для замовника немає різниці чи є постачальник платником ПДВ 
чи ні. 

Періодично можна зберігати внесенні данні, натискаючи посилання у вигляді 
червоної дискети, в правій верхній частині сайту. 

Далі перейти до заповнення розділу Загальна інформація про закупівлю, в полі 
«Опис предмета закупівлі» вказати загальні відомості про предмет або предмети 
закупівлі, якщо їх декілька. 

 

Наступним кроком необхідно визначити специфікацію предмета закупівлі  
розкривши відповідне поле. 



‐ 28 ‐ 

 

Необхідно вказати Предмет закупівлі, кількість, визначити класифікацію, предмета 
закупівлі, за довідниками, адресу поставки, строк поставки. За необхідності можна 
додати Предмет закупівлі, Якщо оголошення містить більше одного предмету 
закупівлі, мають співпадати  коди за класифікаторами. 

Обов’язковим є зазначення Класу CPV (міжнародний класифікатор) предмету 
закупівлі, що дозволить потенційним Учасникам отримати повідомлення про 
оголошену Закупівлю. Також необхідно вказати національний класифікатор ДКПП. 

Строк поставки/виконання робіт/надання послуг визначається  за календарем, 
кінцева дата поставки має бути більшою за строк завершення процедури закупівлі. 

 

В розділі «Тендерна документація» завантажуються файли до системи, які містять 
вимоги до постачальника та предмету закупівлі.  
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Рекомендуємо обов'язково вказувати у цих файлах вичерпні вимоги, стосовно 
предмету та умов Закупівлі. Таким чином Ви максимально проінформуєте 
потенційних Постачальників для належної участі у подальшій закупівлі. 

 

Файли додаються шляхом натискання кнопки «Додати файли документації», у 
діалоговому вікні обрати потрібний файл та натиснути кнопку «Відкрити» - файл 
завантажиться до системи, завантажені файли можна замінити під час перебігу 
періоду Уточнень. 

Для внесення змін в тендерну документацію, потрібно відкрити вкладку «Мої 
закупівлі», знайти потрібну Закупівлю, відкрити її, опуститися вниз сторінки, 
натиснути кнопку «Редагувати». Вносити зміни в тендерну документацію можна 
шляхом заміни існуючого документу, натисканням кругових срілочок навпроти 
документу, обравши у відкритому діалоговому вікні потрібний файл та натиснути 
«Відкрити». Результатом заміни старий документ стане не активним, а новий встане 
на його місце. 
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Наступним кроком визначаються «Загальні нецінові критерії» (якщо вони 
застосовуються), детальніше в розділі «Нецінові критерії» цієї інструкції. 

 

За необхідності можна додати декілька нецінових критеріїв, але загальна вага всіх  
нецінових критеріїв не може перевищувати 30 %. 

Потрібно зазначити дати та терміни та натиснути кнопку «Опублікувати», або 
«Зберегти як чернетку». 

 

Після Опублікування буде відкрито оновлену веб-сторінку, на якій буде вказано про 
успішну Публікацію Вашої Закупівлі 

Зі всіма Вашими закупівлями Ви зможете ознайомитись у Особистому кабінеті у 
відповідній вкладці. 

Увага! Кожен Користувач протягом періоду Уточнень може задати Вам 
(Замовнику) запитання щодо предмету та умов Закупівлі, а Замовник повинен 
надати відповідь не пізніше кінця вказаного періоду. 
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Ви зможете вносити зміни в оголошену закупівлю до закінчення періоду "Уточнень" 
чи додати додаткові файли тендерної документації. Для редагування оголошення 
Вам необхідно увійти на веб-сторінку оголошеної Закупівлі. Натисніть на предмет 
закупівлі, та у нижній частині сторінки натисніть «Редагувати».  

В кінці завершення періоду "Прийому пропозицій" Система самостійно визначає 
дату та час Редукціону.  

Ви можете відмінити Закупівлю, шляхом натискання відповідної кнопки в нижній 
частині сторінки, на якій розміщена Ваша Закупівля. 

Якщо Ви вирішили відмінити Закупівлю, то після натискання відповідної кнопки 
Вам буде запропоновано вказати причину Відміни та додати файли (протоколи 
рішень). 

 

У Вас є можливість спостерігати за перебігом Редукціону (аукціон на пониження 
ціни) у зазначений час в он-лайн режимі. 

Слід зазначити, що при відсутності Учасників, Аукціон отримує статус – Закупівля 
не відбулась.  

При наявності лише однієї пропозиції, Редукціон не проходить, а відразу настає 
Статус - Кваліфікація. 

Після завершення Редукціону, у Вас є можливість переглянути історію перебігу 
Редукціону. Це ви можете зробити, перейшовши за посиланням, яке знаходиться в 
нижній частині сторінки, під розділом "Кваліфікація Учасників". 
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Під час періоду Кваліфікації Ви (Замовник) розгядаєте пропозиції та завантажені 
документи Учасників в порядку збільшення Цінової пропозиції, починаючи з 
найменшої (в тому числі якщо Учасник лише один), на предмет відповідності 
Тендерним вимогам, зазначеним Вами у Закупівлі (в тому числі і Тендерної 
документації) 

 

Якщо пропозиція Учасника не відповідає вимогам Замовника, що зазначені у 
Тендерній документації, Замовник має підставу для дискваліфікації  Участника. Ви 
можете здійснити Дискваліфікацію, натиснувши у особистому кабінет посилання 
"Дискваліфікувати" напроти назви Учасника. Ви маєте ОБОВ'ЯЗКОВО долучити 
файл з відповідним рішенням у вигляді скан-копії Протоколу (у довільній формі), в 



‐ 33 ‐ 

якому мають бути зазначені ПРИЧИНИ дискваліфікації Учасника. Далі Ви 
переходите до розгляду наступного кандидата у списку Кваліфікації. 

Щоб визначити Учасника Переможцем, Вам необхідно натиснути відповідну кнопку 
напроти назви компанії Учасника. Також за попереднім описом додати Протокол 
визначення Переможця Закупівлі, складений згідно внутрішньому розпорядку 
Вашої установи. 

Після того, як Ви визначили Переможця Закупівля переходить в статус Підписання 
договору. 

Після підписання Договору закупівлі (постачання) з Переможцем, Замовник 
розміщує його в Системі через 10 робочих днів після завершення Редукціону. 

 

Звіт про укладені договори: 

В своєму кабінеті необхідно натиснути кнопку «Створити закупівлю» та обрати в 
меню «Процедура закупівлі» пункт «Звіт про укладений договір» та заповнити 
електронну форму. 
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7. НЕЦЕНОВІ КРИТЕРІЇ 
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Підстави для застосування нецінових критеріїв: 

 

Створення нецінового критерію 
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Приклад: 
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8. ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

  



‐ 38 ‐ 
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9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 
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Тендерне забезпечення не повертається у випадках: 
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10. ВІДКРИТІ ТОРГИ (УКРАЇНСЬКІ) 
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Етапи проведення закупівлі 

Подача пропозицій 
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Подача пропозицій, внесення змін до тендерної документації 

 

 

Очікування аукціону, аукціон 
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Кваліфікація 

 

 

Визначення переможця, укладення договору 

 

 

 



‐ 45 ‐ 

Оприлюднення після завершення процедури 

 

 

Терміни 
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Створення закупівлі 

Оголошення Закупівлі можливе тільки з особистого кабінету, вхід у який 
здійснюється шляхом введення електронної пошти, вказаної при реєстрації, та 
паролю. Для прикладу, Ви можете ознайомитись з оголошеними закупівлями інших 
Замовників у відповідному розділі Порталу. 

Натиснувши кнопку «Створити Закупівлю» відкривається електронна форма для 
створення закупівлі в розділі «Основні параметри торгів» обрати процедуру 
«Відкриті торги» 

Далі визначити «Метод закупівлі» за списком, наприклад Проста закупівля. 

 

Визначити очікувану вартість закупівлі та розмір мінімально кроку зменшення ціни 
в діапазоні від 0,5% до 3%, від вказаної вартості закупівлі (цей показник 
використовується учасником (постачальником) під час участі в редукціоні). 

При внесенні очікуваної вартості, зверніть увагу на ПДВ. 

Один з принципів Закону «Про публічні закупівлі» є недискримінація учасників, 
тож важливо при оцінці пропозицій створити рівні умови для всіх потенційних 
постачальників. 

Якщо замовник є платником ПДВ, то Ви зможе включити суму податку в 
податковий кредит і таким чином компенсувати різницю в пропозиціях між 
постачальниками платниками і неплатниками ПДВ. За результатами електронного 
аукціону Ви обратимете найнижчу пропозицію, і не матимете можливості 
перерахувати ціну пропозиції з податками або без них. Тож для того щоб 
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забезпечити рівні умови для всіх учасників, замовник платник ПДВ може 
оголошувати закупівлі без ПДВ. 

Якщо замовник не є платником ПДВ, закупівля може бути оглошена з усіма 
податками, оскільки для замовника немає різниці чи є постачальник платником ПДВ 
чи ні. 

Періодично можна зберігати внесенні данні, натискаючи посилання у вигляді 
червоної дискети, в правій верхній частині сайту. 

Далі перейти до заповнення розділу Загальна інформація про закупівлю, в полі 
«Опис предмета закупівлі» вказати загальні відомості про предмет або предмети 
закупівлі, якщо їх декілька. 

 

Наступним кроком необхідно визначити специфікацію предмета закупівлі  
розкривши відповідне поле. 

 

Необхідно вказати Предмет закупівлі, кількість, визначити класифікацію, предмета 
закупівлі, за довідниками, адресу поставки, строк поставки. За необхідності можна 
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додати Предмет закупівлі, Якщо оголошення містить більше одного предмету 
закупівлі, мають співпадати коди за класифікаторами. 

Обов’язковим є зазначення Класу CPV (міжнародний класифікатор) предмету 
закупівлі, що дозволить потенційним Учасникам отримати повідомлення про 
оголошену Закупівлю та національного класифікатору ДК. 

Строк поставки/виконання робіт/надання послуг визначається  за календарем, 
кінцева дата поставки має бути більшою за строк завершення процедури закупівлі. 

 

В розділі «Тендерна документація» завантажуються файли до системи, які містять 
вимоги до постачальника та предмету закупівлі.  

Рекомендуємо обов'язково вказувати у цих файлах вичерпні вимоги, стосовно 
предмету та умов Закупівлі. Таким чином Ви максимально проінформуєте 
потенційних Постачальників для належної участі у подальшій закупівлі. 

Додатково ознайомтесь із Розділом 8 «Тендерна документація» даної інструкції. 
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Файли додаються шляхом натискання кнопки «Додати файли документації», у 
діалоговому вікні обрати потрібний файл та натиснути кнопку «Відкрити» - файл 
завантажиться до системи, завантажені файли можна замінити під час перебігу 
періоду Уточнень. 

Для внесення змін в тендерну документацію, потрібно відкрити вкладку «Мої 
закупівлі», знайти потрібну Закупівлю, відкрити її, опуститися вниз сторінки, 
натиснути кнопку «Редагувати». Вносити зміни в тендерну документацію можна 
шляхом заміни існуючого документу, натисканням кругових срілочок навпроти 
документу, обравши у відкритому діалоговому вікні потрібний файл та натиснути 
«Відкрити». Результатом заміни старий документ стане не активним, а новий встане 
на його місце. 

 

За необхідності можна додати декілька нецінових критеріїв, але загальна вага всіх  
нецінових критеріїв не може перевищувати 30 %. 
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Потрібно зазначити дати та терміни та натиснути кнопку «Опублікувати», або 
«Зберегти як чернетку». 

 

Після Опублікування буде відкрито оновлену веб-сторінку, на якій буде вказано про 
успішну Публікацію Вашої Закупівлі 

Зі всіма Вашими закупівлями Ви зможете ознайомитись у Особистому кабінеті у 
відповідній вкладці. 

Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку 
подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до 
замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до 
замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури 
закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення 
автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації 
особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів 
з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на 
веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі 
рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення 
змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій 
продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту 
внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних 
пропозицій залишалося не менше ніж сім днів. 

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та 
відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної 
документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник 
разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює 
перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких вносяться 
зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для 
перегляду після внесення змін до тендерної документації. 
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У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту 
тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично 
продовжується електронною системою не менш як на сім днів. 

 

В кінці завершення періоду "Прийому пропозицій" Система самостійно визначає 
дату та час Редукціону.  

Ви можете відмінити Закупівлю, шляхом натискання відповідної кнопки в нижній 
частині сторінки, на якій розміщена Ваша Закупівля. 

 

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги в разі: 

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 

неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення 
законодавства з питань публічних закупівель; 

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури 
закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого цим Законом; 

подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення 
закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; 

допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення 
закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; 

відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. 

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в 
тендерній документації. 

Торги може бути відмінено частково (за лотом). 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: 

якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, 
передбачену замовником на фінансування закупівлі; 

якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; 

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом). 



‐ 52 ‐ 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, 
оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня 
з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається 
усім учасникам електронною системою закупівель. 

Якщо Ви вирішили відмінити Закупівлю, то після натискання відповідної кнопки 
Вам буде запропоновано вказати причину Відміни та додати файли (протоколи 
рішень). 

У Вас є можливість спостерігати за перебігом Редукціону (аукціон на пониження 
ціни) у зазначений час в он-лайн режимі. 

Після завершення Редукціону, у Вас є можливість переглянути історію перебігу 
Редукціону. Це ви можете зробити, перейшовши за посиланням, яке знаходиться в 
нижній частині сторінки, під розділом "Кваліфікація Учасників". 

 

 

Під час періоду Кваліфікації Ви (Замовник) розглядаєте пропозиції та завантажені 
документи Учасників в порядку збільшення Цінової пропозиції, починаючи з 
найменшої (в тому числі якщо Учасник лише один), на предмет відповідності 
Тендерним вимогам, зазначеним Вами у Закупівлі (в тому числі і Тендерної 
документації) 
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Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо: 

1) учасник: 

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 
16цього Закону; 

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося 
замовником; 

2) переможець: 

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної 
документації або укладення договору про закупівлю; 

не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 
17 цього Закону; 

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону; 

4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 

 

Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня 
прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та 
автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого 
відхилена через електронну систему закупівель. 

Далі Ви переходите до розгляду наступного кандидата у списку Кваліфікації. 
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Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю 

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день 
визначення переможця, та протягом одного дня після прийняття такого рішення 
замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам 
електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із 
зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів. 

Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду 
його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до 
замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у 
тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який 
надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж 
через п’ять днів з дня надходження такого звернення. 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем 
торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня 
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог 
тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення 
права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути 
укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно 
до вимог тендерної документації або неукладення договору про закупівлю з вини 
учасника у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем документів, 
що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, 
замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця 
серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. 
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11. ВІДКРИТІ ТОРГИ (ЄВРОПЕЙСЬКІ) 

  



‐ 56 ‐ 

Відкриті торги (Європейські) з додатковою публікацією оголошення про проведення 
процедури закупівель англійською мовою. 

 

 

Оголошення закупівлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ 57 ‐ 

Етап «Предкваліфікація» 

 

 

Терміни 
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Порівняння процедур 
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12. ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА 
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Проведення переговорів: 
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Підстави для відміни: 
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13. КОНКУРЕНТНИЙ ДІАЛОГ 
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Перший етап: 
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Розкриття та розгляд тендерних пропозицій 

 

 

Другий етап: 
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14. КОНТРОЛЬ 
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Органи контролю: 

 

 

Державна фінансова інспекція 
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Повноваження 
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15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
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