
Внесення змін 

до тендерної документації у 

Спрощеній/Допороговій закупівлі.



Спрощена закупівлі - Згідно нової редакції закону «Про публічні закупівлі» , стаття 14 , пункт 7, абз. 5 :

Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться

замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції

документів.

Стаття 10, пункт 1, підпункт 4: Зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до

предмета закупівлі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення;

Допорогова закупівіля – Згідно наказу №10 ДП «Прозорро» від 19.03.2019 «Порядок затвердження інструкцій

про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель вартість яких є меншою

за вартість , що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», розділ 2, пункт 3 :

Замовник має можливість вносити зміни в інформацію та документи щодо закупівлі до початку етапу подання

пропозицій учасників. Уся історія внесених змін зберігається і доступна для перегляду користувачами. Якщо

зміни вносяться до інформації і документів, які були завантажені окремими файлами, такі зміни додатково

завантажуються у ЕСЗ окремими файлами.



Для того щоб внести зміни до документації, потрібно зайти до кабінету на майданчику, обрати

відповідну закупівлю, відкрити її та натиснути в кінці сторінки «Редагувати».



Відкриваються дані по закупівлі, які були заповнені при оголошені , знаходимо розділ «ТЕНДЕРНА

ДОКУМЕНТАЦІЯ», відкриваємо. Далі потрібно натиснути «Додати файл документації».



Відкривається вікно комп'ютера, де потрібно обрати новий документ із виправленням і

натиснути « Відкрити».



Наступне, зазначаємо Тип документу, Рівень документу. Надпис – Документ не завантажено

в ЦБД, означає що даний файл прикріплений. Він завантажиться після збереження даних.



Згідно статті 14 , пункт 7, абз. 4. «У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної

закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі

закупівель не менше ніж на два робочі дні.». З календаря обираємо відповідну дату і натискаємо

«ЗБЕРЕГТИ». Якщо закупівля – Допорогова , кінцевий строк подання тендерних пропозицій НЕ

потрібно продовжувати.



Далі з'явиться повідомлення «Зміни збережено , дані в ЦБД оновлено».

Оновлюємо сторінку і натискаємо «Накласти КЕП/ЕЦП на умови оголошення», якщо попередньо , при оголошені

закупівлі було накладено КЕП /ЕЦП.


