
 

 
 
 

Інструкція для Замовників торгів щодо проведення відкритих торів на 
електронному майданчику "ТЕНДЕР-online" 

 1. Подання оголошення про проведення закупівель 

 Створити закупівлю може лише Користувач майданчика, що 
зареєстрований як Замовник. Для того, щоб створити закупівлю необхідно 
спочатку авторизуватись на майданчику та увійти в особистий кабінет. Вхід 
здійснюється шляхом введення електронної пошти, вказаної при реєстрації  та 
паролю. 

 
 
Для того, щоб створити тендер необхідно виключити Тестовий режим (в 

разі, якщо він включений) та перейти до вкладки «Мої закупівлі». 
 

 

 

 



 

 
 
 

 В особистому кабінеті в розділі "Мої закупівлі" знайдіть поле "Тендери" 

 

 Система перейде до тендерів, оголошених Вашою організацією.  
Натисніть кнопку "Створити тендер". 

 

Вам відкриється електронна форма для створення закупівлі.  

 

  Далі Ви, обираючи з запропонованого переліку, заповнюєте поля 
"Процедури закупівлі" , "Тип складу закупівлі" (якщо в закупівлі один лот, то 



 

 
 
 

Ви обираєте "Проста закупівля", якщо декілька лотів, то "Мультилотова 
закупівля"), "Очікувана вартість" (вказуєте з ПДВ або без). 

 В полі "Забезпечення тендерної пропозиції" Ви вказуєте, чи вимагається 
від Учасника надання забезпечення тендерної пропозиції. Якщо вимагається, 
то Ви обираєте вкладку "Електронна гарантія" та вказуєте суму гарантії. 
Зверніть увагу, що ст.24 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) 
встановлені розмір забезпечення тендерної пропозиції (не може перевищувати 
0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на 
закупівлю робіт та 3 відсотки у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи 
послуг).  

 

 

 

 Вказуєте очікувану вартість закупівлі, в полі "Розмір мінімального кроку 
пониження ціни" зазначаєте суму мінімального кроку пониження ціни у 
відсотках або грошовій одиниці.  

 

 В розділі "Інформація про закупівлю" заповнюєте поле "Конкретна назва 
предмету закупівлі". Предмет закупівлі визначається згідно чинного порядку, 
затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 17.03.16 №454 (наказ 
можна знайти на нашому сайті в розділі "Нормативна база та роз'яснення"). В 
разі необхідності заповнюєте "Примітки". 



 

 
 
 

 

 В поле "Тендерна документація" натискаєте на кнопку "Додати 
документ".

 

 Далі завантажуйте документ, який входить до складу тендерної 
документації та зазначайте тип такого документу. 

 

 Потім зазначаєте рівень документу. В нашому випадку обираєте зі 
списку "Тендер".

 

 Якщо тендерна документація складається з декількох документів, то Ви 
знову обираєте кнопку "Додати документ" та додаєте за прикладом, що 
описаний вище. 



 

 
 
 

 В розділі "Специфікація закупівлі" заповнюєте поля "Опис окремої 
частини або частин предмета закупівлі (лота), кількість та обираєте зі списку 
одиницю виміру.

 

 В розділі "Місце поставки" заповнюєте запропоновані поля . 

 

 В разі, якщо ви закуповуєте декілька товарів з різним місцем поставки 
необхідно натиснути на кнопку "Додати товар" та заповнити відповідні поля. 

 При застосуванні нецінових критеріїв оцінки в розділі "Загальні нецінові 
критерії" натисніть кнопку "Додати показник". 

 



 

 
 
 

 Нагадуємо, що п.1 ст 28 Закону встановлені такі критерії оцінки: ціна, 
умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні 
витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових та 
виробничих кадрів. П.3 цієї ж статті Закону встановлено, що питома вага 
цінового критерію не може нижчою ніж 70 відсотків. 

 В розділі "Дати та терміни" заповнюєте кінцевий строк подання 
тендерних пропозицій. Нагадуємо, що строк подання тендерних пропозицій не 
може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення 
відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.  

 

 В розділі "Контактна особа" необхідно внести дані про контактну 
особу, які будуть розміщені для загального доступу або обрати зі списку. 
Після заповнення всіх полів натискаєте на кнопку "Зберегти та перейти до 
публікації"

 

 Зверніть увагу, що після завантаження всіх документів необхідно 
оновити  сторінку (натисніть F5). 

 

 

 



 

 
 
 

 Далі Вам запропонують накласти ЕЦП.  

 

 Наступним етапом Вам необхідно обрати АЦСК з запропонованого 
списку, завантажити особистий ключ, ввести пароль, натиснути кнопки 
"Зчитати" та "Підписати". 

 

 Згідно наказу Мінекономрозвитку від 22.02.16 №490 накладання ЕЦП 
на документи, що оприлюднюються в системі є обов'язковим.  

 


