
Доброго дня, шановний Користувач! Вітаємо Вас на Порталі Держзакупівлі.онлайн! 
Скористатися нашим сервісом можна на сторінці в Інтернеті за посиланням www.dzo.com.ua 

Дякуємо за увагу до нашого Порталу 1-4 рівня акредитації на якому Ви маєте змогу взяти участь 
у всіх без виключення процедурах держзакупівель!  

Якщо Ви завітали до нас вперше, радимо спочатку переглянути на Порталі законодавче 
врегулювання діяльності електронного майданчика (далі – Портал) та системи Прозорро 
вцілому, а також оголошені Закупівлі, які знаходяться у відповідному розділі на стартовій 
сторінці. Про пошук відповідних Закупівель та їх перегляд можна прочитати нижче у 
відповідному розділі. 

Якщо Ви завітали на Портал з конкретною метою взяти участь у Закупівлях, рекомендуємо 
розпочати роботу з реєстрації, після здійснення якої з’являється можливість участі у всіх 
держзакупівлях України.  

 

Розділ 1. Реєстрація. 

На стартовій сторінці, яка має наступний вигляд 

 

Вам необхідно перейти на сторінку реєстрації за посиланням «РЕЄСТРАЦІЯ» або «ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ».  

Після цього Ви переходите на сторінку реєстрації Учасника. Пересвідчитися в цьому можна 
побачивши напис «УЧАСНИК» на блакитному фоні. 



 

Необхідно уважно та правильно заповнити декілька обов’язкових полів користуючись 
відповідними підказками. 

При цьому "Продукція за CPV" може бути обрана у декількох категоріях. Для обрання додаткової категорії 
просто встановіть курсор ще раз на це поле. Крім того, звертаємо увагу на необхідність введення даних у полі 
"Дані про уповноважену особу" у родовому відмінку. Якщо будь-які дані введені  некоректно, система підсвічує 
поле жовтим кольором та пропонує ввести коректні дані. Якщо поле заповнене правильно, навпроти з’явиться 
«галочка» жовтого кольору. Номер телефону, вказаний у полі «Моб. телефон» необхідний для надсилання СМС, 
є службовою інформацією і не відображається іншим учасникам Закупівель. 

 



Внизу сторінки Вам необхідно проставити галочки у відповідних полях та натиснути 
«ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ». Після цього на номер телефону, вказаний у полі «Моб. телефон» 
прийде СМС наступного змісту: «Код підтвердження реєстрації на сайті Держзакупівлі.онлайн: 
*********». Цей цифровий код необхідно ввести у відповідне поле виниклого вікна на сторінці 

 

Після цього Ви потрапляєте до свого кабінету, де відображені назва Вашого підприємства та 
його баланс. 

 



Одночасно Ви отримуєте ще одне повідомлення на той самий номер: «Успішна реєстрація на 
Держзакупівлі.Онлайн. Ваш пароль: *********». Пароль варто зберегти для наступного входу. 

Внизу сторінки Ви кожного разу, до моменту акцепту Договору, будете бачити відповідний 
напис «Договір про приєднання до Регламенту наразі не акцептовано» та при кожному 
наступному кроці Ви також будете направлені на сторінку його акцепту. Натиснувши 
посилання «Перейти до Договору» переходимо на сторінку зі згенерованим Договором. 

 

Вам треба погодитись та продовжити, натиснувши відповідне посилання. Крім того, Ви можете 
окремо завантажити Договір за посиланням «Версія для ознайомлення» або відмовитися від 
погодження та повернутися на попередню сторінку. Після підписання бачите наступну сторінку 



 

Наступним етапом буде саме проходження фінансової ідентифікації, шляхом сплати 
сформованого рахунку за посиланням внизу сторінки. 

 

Отриманий рахунок необхідно сплатити виключно з розрахункового рахунку Користувача. Всі 
виставлені рахунки дублюються в розділі Фінанси Вашого кабінету та на електронну пошту. 
Альтернативою сплати окремого рахунку за авторизацію є поповнення Балансу, про що 
йтиметься нижче. 



 

Для подальшої участі в Закупівлях, вартість якої встановлена законодавчо (для ознайомлення 
дивись https://www.dzo.com.ua/laws), радимо заздалегідь поповнити баланс Вашого 
підприємства на Порталі. Крім того, при першому поповненні балансу плата за фінансову 
авторизацію буде стягнута автоматично та дозволить завершити підготовчий період до участі у 
держзакупівлях.  

Для поповнення балансу слід натиснути «+» праворуч від напису «Баланс» та ввести суму у 
виникле вікно. Після першої сплати, яка повинна бути з розрахункового рахунку Користувача, 
Ви зможете побачити на Балансі зараховані кошти (за вирахуванням плати за авторизацію, якщо 
це не було здійснене раніше). Крім того, рух коштів на Вашому балансі відображений у кабінеті 
в розділі Фінанси та дублюється на електронну скриньку. 



 

Якщо кошти не зараховані Вам на баланс, значить Вами допущено помилку при реєстрації або 
сплаті рахунку. В цьому випадку радимо переглянути перелік найчастіших питань в розділі 
https://www.dzo.com.ua/zorro/faq 

На цьому процес реєстрації та авторизації вважається завершеним і Ви можете перейти 
безпосередньо до Закупівель. В наступному розділі розглянемо функціонал Вашого кабінету. 

 

 

 

 

Розділ 2. Ваш Кабінет. 

Будь-якому Користувачу, навіть не зареєстрованому, на Порталі Держзакупівлі.онлайн доступні 
наступні розділи: 

- Закупівлі – містить інформацію про держзакупівлі в системі Прозорро; 
- Про – новини держзакупівель; 
- Зорро – підтримка наших Користувачів (законодавче врегулювання, найчастіші питання, 

інструкції та презентації) 



 

- Опенмаркетс – додатковий сервіс для наших Користувачів - Cистема відкритих даних про 
товари, роботи і послуги, яка у режимі реального часу виявляє точки дотику між попитом 
та пропозиціями її учасників 

 

- Корисне – додаткова інформація (акредитовані АЦСК (для ЕЦП), посилання на всі 
відкриті реєстри України, наша сторінка у Фейсбук) 



 

Також натиснувши у лівому верхньому лівому кутку будь-якої сторінки Порталу 
Держзакупівлі.онлайн напис «Офіційний учасник реформи держзакупівель» Ви можете перейти 
на сайт Прозорро.  

Крім того, вгорі по центру вказаний телефон Гарячої лінії (інші телефони для зв’язку вказані в 
розділі Контакти), який працює з 8-00 до 20-00 та у вихідні. Також правіше від телефону є 
можливість подати заявку на зворотній зв’язок (сервіс доступний у робочі години) та форма 
зворотного зв’язку «Напишіть нам» (попередньо надається можливість ознайомитися з 
найчастішими запитаннями наших Користувачів). 

Як повідомлялося вище, всі Закупівлі можна переглянути у відповідному розділі з однойменною 
назвою. Перейшовши до нього Ви можете переглянути будь-які Закупівлі в системі Прозорро. 
Для зручності Закупівлі розподілені по відповідним категоріям та Портал Держзакупівлі.онлайн 
дозволяє здійснити їх пошук за допомогою зручних механізмів. Так виглядає Розділ Закупівлі 



 

Для перегляду Закупівлі, слід натиснути на її назву. Перейшовши безпосередньо до Закупівлі, 
Ви можете ознайомитися з інформацією про неї: 

 

Радимо переглядати інформацію про Закупівлю в повному обсязі та приділити основну увагу 
долученій документації в полі «тендерна документація». На підставі наведеної тут інформації 
щодо Закупівлі, Вам слід прийняти рішення про доцільність подання пропозиції та участі у ній. 



Оскільки на Порталі Держзакупівлі.онлайн щоденно публікується велика, постійно зростаюча 
кількість Закупівель, ми для Вашої зручності розподілили їх на категорії та реалізували потужну 
систему пошуку, про яку розповімо більш докладно у наступному розділі. 

Закупівлі мають категорії з відповідними статусами. Взагалі їх 11: 

 

 

Категорії Закупівель на Порталі Держзакупівлі.онлайн та статуси, які вони включають в себе: 

- Актуальні (період уточнень та подання пропозицій), т.т. актуальні для прийняття участі; 
- Активні (аукціон, кваліфікація, підписання), т.т. які перейшли в активну стадію і Ви вже 

не зможете взяти у них участь, якщо не зробили цього раніше, а можете лише 
спостерігати; 

- Архів (завершена, не відбулась, відмінена), можна переглядати завершені процедури; 
- Всі (статуси відображені на малюнку вище), рекомендуємо використовувати для пошуку 

Закупівлі, статус якої Вам не відомий; 
- Річні плани – носить інформативний характер, містить Закупівлі, які заплановано 

Замовником, але вони ще не стали актуальними; 
- Мої Закупівлі – переміщує у окремий розділ Вашого кабінету «Мої пропозиції», не 

доступний неавторизованим Користувачам. 

Для зареєстрованих Користувачів доступні додаткові розділи. Щоб скористатися їх 
функціоналом, необхідно ввійти до свого Кабінету, вказавши зазначену при реєстрації 
електронну пошту та отриманий у вигляді СМС пароль. Вигляд Кабінету наведений нижче та 
має такі додаткові розділи: 



 

- Профіль – маєте можливість переглянути та змінити дані Користувача; 
- Мої пропозиції – історія Ваших пропозицій на Порталі Держзакупівлі.онлайн; 
- Мій Опенмаркет – для користувачів додаткового сервісу, описаного вище; 
- Повідомлення - відображаються повідомлення, які стосуються змін у Ваших закупівлях; 
- Налаштування – дозволяє керувати способами інформування, вмикати тест-режим, 

змінювати електронну адресу та пароль 

 

- Вихід – відповідна дія, яка дозволяє вийти з кабінету. 



Для участі у Закупівлі Вам спочатку її необхідно знайти на Порталі Держзакупівлі.онлайн. Про 
це у наступному розділі. 

 

 

Розділ 3. Пошук Закупівель 

Розглянемо процедуру пошуку на прикладі розділу «Всі закупівлі», як найбільш змістовному. В 
інших розділах процедура пошуку ідентична, але обмежена вибором статусу. 

В системі інтерактивного пошуку Порталу Держзакупівлі.онлайн доступні декілька критеріїв та 
їх поєднання.  

Стандартний пошук включає в себе три критерії, які можливо використовувати як окремо так і 
ОДНОЧАСНО поєднуючи будь-які між собою!  

Перший – текстовий, Ви можете обрати один з критеріїв «за ключовими словами» та «за 
замовником»  

 

А у другому – за одним з класифікаторів чи за ідентифікатором в системі  



 

Якщо вказаних інструментів Користувачу недостатньо, Портал Держзакупівлі.онлайн пропонує 
скористатися «Розширеним пошуком», який містить наступні елементи: регіон, бюджет та 
розпорядник. 

 

Додаткові критерії пошуку можуть бути використані як окремо так і у будь-якому поєднанні з 
будь-яким іншим. Радимо самостійно пересвідчитися в цьому використавши різноманітні 
інструменти пошуку.  



Крім того, обравши статус Закупівлі у параметрах пошуку, Ви можете додатково обрати дату 
Закупівлі у відповідному статусі 

 

Будемо вважати що завдяки інтерактивній системі пошуку Порталу Держзакупівлі.онлайн Вам 
вдалося знайти саме ту Закупівлю, вимогам якої відповідаєте та вирішили взяти у ній участь. 

 

 

 

Розділ 4. Участь у Закупівлі 

Пропонуємо самостійно ознайомитися у відповідному розділі з законодавчим врегулюванням 
держзакупівель, оскільки наш Портал не коментує дію Закону та підзаконних актів. Нижче 
наведено рекомендації дій Учасника на Порталі Держзакупівлі.онлайн на прикладі декількох 
варіантів оголошених Закупівель. Всі закупівлі відрізняються процедурою. За якою саме 
процедурою проводити Закупівлю вирішує Замовник. Далі йтиметься мова саме щодо участі у 
конкретному виді процедури без зазначення підстав, які обираються саме Замовником. 
Дізнатися за якою саме процедурою проводиться обрана Вами Закупівля – дуже просто. Вона 
зазначена у Закупівлі в пункті «Параметри торгів» підпункт «процедура закупівлі» 



 

4.1 Допорогові закупівлі 

Складається з наступних етапів: період уточнень – подання пропозицій – аукціон – кваліфікація 
– укладення договору. 

4.1.1 Період уточнень 

Протягом цього періоду Користувач може задати будь-яке питання щодо предмету закупівлі та 
її умов натиснувши «обговорення» у відповідній Закупівлі з вказаним статусом.  

 



Запитання та відповіді доступні всім. Замовник надає відповідь або протягом вказаного періоду 
може відмінити Закупівлю. Ненадання відповіді Замовником процедуру не зупиняє. 

4.1.2 Подання пропозицій 

Необхідно остаточно визначитися у прийнятті участі саме у цій Закупівлі та скористатися 
посиланням «надайте вашу пропозицію та візьміть участь в аукціоні» під годинником 
зворотного часу закінчення періоду. 

 

Після цього Ви переходите до надання Вашої пропозиції у Закупівлі де її необхідно ввести. 

Окремо слід зазначити, що при використанні у Закупівлі нецінових критеріїв у ціновій пропозиції необхідно 
вказувати приведену ціну.  

Учасник, в момент подання пропозиції, реєструє нецінові показники своєї пропозиції, за якими автоматично 
розраховується “коефіціент корекції” пропозиції. За цим коефіціентом визначається Приведена ціна. 
Коефіціент корекції розраховується за формулою: КК = 1 + (F1 + F2 + Fn)/PV 

де  КК - коефіціент корекції 

 F1..Fn - значення кожного нецінового критерію, вибраного учасником  

 PV -- вага критерію “Ціна” 

Для зручності на сторінці Закупівлі з використанням приведеної ціни Портал автоматично її перераховує в 
онлайн режимі і Ви можете до подання пропозиції проекспериментувати шляхом зміни критеріїв. Приклад 
наведено на малюнку нижче. 



 

Також шляхом натискання посилання «додати документ», слід прикріпити документацію, яка 
вимагається у Закупівлі. Крім того, документи можна додавати у вигляді архіву. Для уникнення 
технічних складностей при завантаженні документації, рекомендуємо обмежити їх по розміру 
до 20МБ і кількістю до 50. 

 

зберегти та перейти до публікації, після чого побачите інформаційне повідомлення наступного 
змісту 



 

Після закриття інформаційного вікна Ви побачите повідомлення щодо вирахуваної вартості 
участі у саме цій Закупівлі та поточного залишку на Вашому балансі. Якщо кошти на балансі 
дозволяють сплатити вартість участі, то Ви одразу після сплати з Балансу станете учасником 
цієї Закупівлі. В іншому випадку, Ви, шляхом натискання відповідного посилання, переходите 
на сторінку поповнення балансу та формуєте відповідний рахунок. Після отримання Порталом 
Держзакупівлі.онлайн на розрахунковий рахунок коштів за вищевказаним рахунком у Вас 
з’являється можливість повторно зайти до цієї Закупівлі (її легко знайти у розділі «Мої 
закупівлі»), сплатити з Балансу вартість участі у ній та лише після цього стати її Учасником.  

У зв’язку з цим, Портал Держзакупівлі.онлайн рекомендує заздалегідь поповнювати Баланс для 
спрощення процедури участі у держзакупівлях. Вартість участі Ви можете попередньо 
розрахувати на підставі орієнтовної вартості Закупівель, у яких маєте намір брати участь, та 
відповідного законодавчого врегулювання. 

 

4.1.3 Аукціон 

Дату та час Аукціону конкретної Закупівлі визначається системою автоматично, як правило на 
наступний робочий день після закінчення попереднього періоду. Аукціон призначається лише 
при кількості не менше двох. Якщо по закінченню періоду уточнень жоден учасник не 
зареєстрував пропозицію, Система автоматично переводить Закупівлю в статус «Невдала». 
Якщо пропозицію подав один учасник, то Закупівля переводиться до статусу «Кваліфікація». 

Після того як Ви стали Учасником Закупівлі, Вам слід визначити стратегію поведінки на 
Аукціоні. Ви отримуєте нагадування щодо проведення Редукціону (аукціону на пониження 
ціни) згідно обраних шляхів інформування (електронна пошта та СМС). Якщо Ви не маєте 
наміру зменшувати свою цінову пропозицію, то слід проігнорувати ці повідомлення та просто 
дочекатися результатів Редукціону. 



Якщо Ви маєте намір безпосередньо прийняти участь у торгах, слід перейти за відповідним 
посиланням, яке отримуєте у повідомленнях, а також безпосередньо у самій Закупівлі, 
учасником якої Ви є. Звертаємо Вашу увагу, що Редукціон за отриманим посиланням стає 
активним за 15 хвилин до вказаного у оголошенні часу початку. 

В Аукціоні можуть брати участь відповідні Учасники, які зареєстрували свою пропозицію на 
дану закупівлю. Всі інші користувачі, в т.ч. Замовник даної закупівлі, мають можливість 
спостерігати за ходом аукціону за публічним посиланням, яке оприлюднюється Порталі 
Держзакупівлі.онлайн. 

У момент старту модуля Аукціон, Учасник переходить за посиланням «перейти до редукціону в 
якості Учасника», погоджується з умовами його проведення, після чого отримує доступ до 
Аукціону.  

Слід зазначити, що модуль Редукціону, як і ЦБД, знаходиться у власності Держави 
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі через Адміністратора системи - ДП 
«Зовнішторгвидав», яке входить до сфери його управління) і Портал Держзакупівлі.онлайн не 
може впливати на його працеспроможність. Тобто Портал надає Вам лише посилання 
безпосередньо на Редукціон і не в змозі в подальшому впливати на його проведення. В разі 
виникнення будь-яких запитань щодо роботи ЦБД та модулю Редукціону, слід звертатися до 
Адміністратора системи або органу оскарження системи Прозорро або безпосередньо до її 
представників (контакти зазначені на сайті Prozorro.gov.ua).  

Крім того, якщо Ви зайшли до аукціону та побачили зверху під годинником, який відлічує 
зворотній час, що Ви - Спостерігач та не можете робити ставки, то Вам необхідно: або у 
браузері почистити кеш, або скористатися іншим браузером, або зайти на цей аукціон з іншого 
комп'ютера. 

Інструкцію щодо безпосередньої участі в Редукціоні Ви можете переглянути в окремому файлі в 
розділі Інструкції. 

 

 

4.1.4 Кваліфікація 

Після Редукціону система надає Замовнику на кваліфікацію учасників в порядку збільшення 
ціни.  



 

Замовник послідовно перевіряє отримані пропозиції, починаючи з найменшної запропонованої 
ціни до найвищої. Якщо пропозиція учасника з найменшою ціною відповідає вимогам 
замовника, Замовник завантажує документ, що підтверджує його рішення про оголошення 
переможцем і визнає пропозицію переможцем. 

Якщо не відповідає, Замовник завантажує документ, що підтверджує його рішення про 
дискваліфікує Учасника, в якому мають бути зазначені причини відхилення пропозиції і 
дискваліфікує таку пропозицію. В такому випадку система попонує Замовнику провести 
кваліфікацію пропозиції, наступної за ціною. 

Учасник у статусі «кваліфікація» може долучити документи до своєї цінової пропозиції, які не 
були надані під час подання пропозиції. Однак ми рекомендуємо Учаснику долучати 
документацію при поданні пропозиції у зв’язку з гнучкими термінами проведення кваліфікації 
Замовником. 

Якщо за результатами кваліфікації всі пропозиції були відхилені Замовником, тендер 
автоматично переводиться в статус “Неуспішний”. 

 

 

4.1.5 Укладання угоди 

Після визнання Переможця Замовник укладає з ним угоду. Не раніше, ніж через три дні після 
визнання переможця, замовник повинен опублікувати укладену угоду і перевести Тендер в 
статус “Завершена”. На цьому процес Закупівлі завершується і ніякі додаткові зміни в документі 
не відбуваються. 

Якщо угода не укладена, Замовник відхиляє перемогу Учасника, з зазначенням причини, та 
дискваліфікує його. Після цього розглядається пропозиція наступного Учасника. 



 

 

4.2 Відкриті торги 

4.2.1 Уточнення та прийняття пропозицій 

У цій процедурі періоди уточнень і подання пропозицій об’єднані. Учасники можуть задавати 
запитання протягом всього періоду, крім останніх десяти днів. 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. 
Закупівля на Порталі Держзакупівлі.онлайн має наступний вигляд, на малюнку видно 
поєднання періодів та терміни їх закінчення. 

 

Процедури обговорювання та подання пропозицій технологічно ідентичні Допороговим торгам 
з незначними доповненнями. Основною відмінністю є те, що подавати пропозиції учасники 
можуть починаючи з першого дня після оголошення процедури.  

Замовник має право внести зміни до тендерної документації протягом всього періоду подання 
пропозицій, але у випадку внесення змін повинен продовжити тривалість періоду не менше ніж 
на сім днів. Внесення змін до тендерної документації автоматично переводить пропозиції, 
подані до моменту зміни, в стан “потребує підтвердження”.  

Портал повідомляє постачальника про внесення змін, користувач має зайти в систему, 
перевірити змінену інформацію і підтвердити дійсність своєї пропозиції, оновити її чи 
відкликати. 

Тривалість періоду подання пропозицій регулюється Законом і не може становити менше 15 
днів. Крім ціни, Замовник може визначити додаткові якісні показникі, які стосуються предмету 
закупівлі і, які будуть враховані під час оцінки отриманих пропозицій. Загальна вага таких 
показників не може перевищувати 30% у формулі визначення переможця. Розрахунок 



приведеної ціни відбувається на Порталі онлайн та аналогічний наведеній вище у Допорогових 
торгах. 

 

Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній 
документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції. Для цього в оголошенні 
(на рівні лоту) Замовник зазначає розмір забезпечення, а решту інформації надає в тендерній 
документації (вкладених файлах). 

Якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерні пропозиції 
менше ніж двох учасників, процедура закупівлі відміняється. 

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної 
в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Якщо учасник подав більше однієї 
пропозиції, до розгляду приймається лише пропозиція з найменшою (за результатами аукціону) 
ціною. Решта пропозицій автоматично блокуються системою. 

Після збереження та публікації Вашої пропозиції відображується наступне вікно. 



 

Пропозиції приймаються лише до завершення цього періоду. Після його завершення, 
документи, що стосуються предмету закупівлі або кваліфікації учасника системою не 
приймаються. На подальших етапах процедури учасники можуть завантажувати лише 
документи, які підтверджують їх відповідність вимогам статті 17 (довідки про реєстрацію, 
тощо).  

Пересвідчитися в тому, що Ви є Учасником Закупівлі можна за допомогою напису «ви вже є 
учасником цього Аукціону». 

 



 

4.2.2 Аукціон 

Відбувається відповідно до п.п.4.1.3 з додатковою умовою: по завершенню аукціону 
оприлюднюються пропозиції учасників і ті файли, які не були визначені як конфіденційні. 
Конфіденційна інформація доступна лише Замовнику, який оголосив процедуру. 

 

4.2.3 Кваліфікація 

Відбувається аналогічно п.4.1.4 за наступним доповненням: строк розгляду тендерної 
пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен 
перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. 
Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 
робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює 
повідомлення в електронній системі закупівель. 

 

4.2.4 Кваліфікація учасників і визначення переможця 

Замовник послідовно перевіряє отримані пропозиції, починаючи з найменшої запропонованої 
ціни до найвищої. Якщо пропозиція учасника з найменшою ціною відповідає вимогам 
замовника і іншим кваліфікаційним критеріям, визначеним Законом, така пропозицію 
оголошується переможцем. Якщо не відповідає, замовник дискваліфікує таку пропозицію і 
оцінює наступну. 

Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш 
економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш 
економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано 
продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної 
пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель. 

 

4.2.5 Укладання угоди 

Не раніше, ніж через десять днів після визнання переможця, замовник повинен опублікувати 
укладену угоду. На цьому процес завершується. 

Процедура визнається такою, що не відбулась, у двох випадках - якщо на торги було подано 
менше двох пропозицій, або якщо замовник визнав всі пропозиції такими, які не відповідають 
кваліфікаційним вимогам. 

 

Інструкція постійно оновлюється тому радимо періодично ознайомлюватися з нею та звертатися 
в разі необхідності на Гарячі лінії Порталу в розділі Контакти. 

 


