
Внесення змін до договору

(публікація додаткової угоди)



Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» , стаття 10, пункт 1, підпункт 11 : 

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору публікуються в 

електронній системі закупівель у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 цього Закону -

протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.



Відкрийте закупівлю в якій потрібно завантажити додаткову  угоду. 

В розділі УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ натисніть  кнопку Зміни/Виконання договору.

Або

В формі оголошення під назвою закупівлі натисніть ДОГОВІР 



Система відкриє вкладку ДОГОВІР в цій формі натисніть кнопку ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ.



В розділі ЗМІСТ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ оберіть Причина додання змін до договору згідно частини п’ятої

статті 41 Закону.



Наприклад, причина Зменшення обсягів закупівлі.

Заповніть поля Опис причин змін до договору, Номер додаткової угоди, Дата підписання додаткової

угоди. Якщо сума договору змінилась, вкажіть нову у полі Сума договору з ПДВ і від неї вирахуйте Суму

договору без ПДВ.



Відкрийте розділ ДОКУМЕНТИ ДОГОВОРУ/ЗМІН та завантажте файл додаткової угоди.

Натисніть Додати файл документації та оберіть документ.



Файл додаткової угоди з'явиться у розділі ДОКУМЕНТИ ДОГОВОРУ/ЗМІН, вкажіть Публічна назва

документу , Тип документу.

Повідомлення – Документ не завантажено в ЦБД, означає що даний файл прикріплений.

Він завантажиться після збереження даних.



Розділ СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАКУПІВЛІ відкриється, якщо обрано причини:

- Зменшення обсягів закупівлі

- Зміна ціни за одиницю товару

- Узгоджене зменшення ціни

- Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів

- Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...)

- Продовження строку дії договору на наступний рік

За необхідністю, є можливість змінити кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг у

відповідному полі згідно додаткової угоди. А також змінити ціну за одиницю за потребою.



Після заповнення усіх даних, натисніть ЗБЕРЕГТИ.

Зачекайте декілька хвилин, щоб інформація завантажилась.

Оновіть сторінку, для підписання КЕП натисніть НАКЛАСТИ ЕЦП/КЕП.

Знову оновіть сторінку.



Після підписання змін до договору , система автоматично формує Повідомлення про внесення змін до

Договору у форматі PDF, який можна завантажити і роздрукувати.


