
ЗАКУПІВЛЯ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 

( Звіт про договір про закупівлю)



Згідно новї редакції закону «Про публічні закупівлі», стаття 3 , пункт 3 :

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень,

замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може

використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі

товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель

замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього

Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Стаття 10 , пункт 1, підпункт 13 :

Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель -

протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.



Відповідно до законодавства , закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Тому перед тим як

опубліковувати Закупівлю без використання електронної системи, повинен бути створений план, з якого

можна оголосити закупівлю, натиснувши відповідну кнопку «ОГОЛОСИТИ ЦЮ ЗАКУПІВЛЮ».



Відкривається форма «ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ЗАКУПІВЛІ», де вже зафіксована інформація із плану, а

саме: Тип процедури, Очікувана вартість, Конкретна назва предмета закупівлі та Ідентифікатор

плану.



Наступний розділ для заповнення «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ». «Конкретна назва

предмета закупівлі» автоматично підягнувся із плану. Поле «Інформація про технічні та якісні

характеристити товарів, робіт чи послуг.» не обов’язково для заповнення.



Зазначаємо «СПЕЦІФІКАЦІЮ ЗАКУПІВЛІ». Прописуємо назву предмета у графі «Опис окремої частини

або частин предмета закупівлі» , вказуємо Кількість, із переліку обираємо Одиницю виміру. Поле

«Ціна за одиницю», не обов’язкове для заповнення.

Далі необхідно вказати код ДК, згідно Класифікації за ДК 021:2015.



Наступне зазначаємо «Місце поставки або місце виконання робіт чи надання послуг», а саме : Країна ,

Регіон/Область, Населений пункт , Адреса, Поштовий індекс , Початкова дата поставки (не обов’язково

заповнювати) , Кінцевий строк поставки, виконання робіт чи надання послуг.



Якщо потрібно додати ще один предмет до закупівлі, то натискаємо «Додати предмет

закупівлі».

Відкриється аналогічна форма заповнення розділу «СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАКУПІВЛІ». 



Розділи «УМОВИ ОПЛАТИ ЗГІДНО ІЗ ДОГОВОРОМ» та «ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ» , не

обов’язкові для заповнення.

Так як закупівля була оголошена із плану , Ідентифікатор плану автоматично зафіксувався.



Перевіряємо заповнену інформацію, і натискаємо «ОПУБЛІКУВАТИ». . Після того як закупівля буде

опублікована, з’явиться надпис «Зміни збережено, тендер опубліковано».

Є кнопка «Зберегти як чернетку», яка зберігає дані у чернетку, до якої можна буде пізніше

повернутись.



Якщо після опублікування , з’являється повідомлення «Виявлено некоректність наданих даних,

перевірте , будь ласка, внесену інформацію», потрібно перевірити чи співпадають дані закупівлі

з планом, а саме : Код ЄДРПОУ замовника, код ДК згідно класифікатора 021:2015 , та тип

процедури.



Є можливість «РЕДАГУВАТИ» закупівлю або «ВІДМІНИТИ». Далі натискаємо « НАКЛАСТИ КЕП/ЕЦП

НА УМОВИ ОГОЛОШЕННЯ ».

При натисканні на кнопку «Накласти КЕП/ЕЦП на умови оголошення» відкривається форма підпису.



Натискаємо «ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА», відкривається форма заповнення даних по

постачальнику.



Поля : Електронна пошта, Факс, Офіційний сайт не обов’язкові для заповнення.



Далі заповнюємо поле «Пропозиція переможця» і обираємо «Валюту». В кінці потрібно

натиснути «ЗБЕРЕГТИ».



Система повідомить , що «Пропозиція переможця процедури зареєстрована» . Наступне -

оновлюємо сторінку через Ctrl + F5.



Наступний крок , «НЕОБХІДНИЙ ЕЦП/КЕП». Відкривається повідомлення «РІШЕННЯ ПО КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОПОЗИЦІЇ ЗАФІКСОВАНО» , натискаємо «НАКЛАСТИ КЕП/ЕЦП» і підписуємо. Завантажувати

протокол чи інші документи в Закупівлі без використання електронної системи, НЕ потрібно.



Після накладання підпису, оновлюємо сторінку через Ctrl +F5. З’являється розділ «УКЛАДЕНІ

ДОГОВОРИ». Натискаємо на кнопку «ДОДАТИ КОНТРАКТ».



Відкриється форма для завантаження сканкопії Договору ( послідовність: натискаєте «Оберіть файл»

потім вказуєте Назву документу , далі вказуєте Тип документу та натискаєте «ДОДАТИ». Завнтажувати

сканкопію Договору - НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО.



Далі зазначаємо: Номер договору, Дату підписання договору, Дата початку дії, Дата завершення.

Вираховуємо «Ціну договору без ПДВ». Якщо договір був заключений без ПДВ, то у маленькому вікні

потрібно вибрати, що сума без ПДВ. В кінці натискаємо «Зберегти».



Після збереження усіх даних, з’явиться повідомлення про завантаження договору. Потрібно почекати

декілька хвилин, щоб система зафіксувала усі дані , і оновити сторінку через Ctrl + F5.

Натискаємо на кнопку «ДОДАТИ КОНТРАКТ».



Останній крок «НАКЛАСТИ КЕП/ЕЦП». Накладаємо підпис, та оновлюємо сторінку. Закупівля

перейде у статус «ЗАВЕРШЕНА».


