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Інструкція щодо створення процедури Відкритих 

торгів на електронному майданчику «ТЕНДЕР-

online» 
Умови: 

Для товарів та послуг: від 200 тис. грн. ( 1 млн. грн. для замовників, що 

здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання) до 133 тис. євро; 

Для робіт: від 1,5 млн. грн. (5 млн. грн. для замовників, що здійснюють діяльність 

в окремих сферах господарювання) до 5 150 тис. євро. 

Для початку роботи Замовнику потрібно увійти в систему як зареєстрований 

користувач. Якщо Ви ще не зареєстровані або не пройшли ідентифікацію на 

майданчику, радимо Вам переглянути Інструкція для замовника торгів щодо 

реєстрації на електронному майданчику «ТЕНДРЕ-online», яка знаходиться у 

розділі «Корисне» вкладка «Інструкції». 

Переконайтесь що Тестовий режим вимкнено – відсутня відмітка біля поля 

«Тестовий режим». Для цього Вам необхідно перейти до особистого кабінету та 

у випадку  включення тестового режима зняти її.  

 
Для того, щоб створити процедуру Вам необхідно зайти в особистий кабінет 

перейти до розділу «Мої закупівлі» вкладка  «Тендери». 

 

Для того, щоб створити закупівлю необхідно натиснути на кнопку 

«Створити тендер» 
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Необхідно заповнити декілька блоків інформації. 

Блок перший – «Основні параметри закупівлі». 

 

«Процедура закупівлі» − з випадаючого списку оберіть «Відкриті торги». 
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«Тип закупівлі» − з випадаючого списку необхідно оберіть тип ( «Проста» або 

«Мультилотова»). 

 

«Включення ПДВ» − оберіть з випадаючого списку очікувана вартість буде з 

ПДВ чи без. 

 

 

«Забезпечення тендерних пропозицій» − оберіть з випадаючого списку чи 

вимагаєте Ви з Учасників торгів Електронну гарантію. 

 

 

«Очікувана вартість» − вкажіть вартість цифрами без пробілів та ком. 

 

 Вкажіть «Розмір мінімального кроку пониження ціни» − цифрами без 

пробілів та ком або  «Розмір мінімального кроку пониження ціни, %» −  у 

відсотках (згідно з Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» № 35  від 13.04.2016 

мінімальний крок аукціону (пониження ціна) має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 

3 % від очікуваної вартості Закупівлі). 

При заповненні одного з полів, інше заповнюється автоматично. 
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«Валюта» − з випадаючого списку оберіть вид валюти. 

 

Блок другий «Загальна інформація про закупівлю»: 

«Узагальнена інформація про закупівлі» − вкажіть Узагальнену назву 

закупівлі. 

«Примітки» −  вкажіть за наявності. 

 

Блок третій «Тендерна документація» − додайте відповідні документи 

натиснувши на кнопку «Додати документ» та виберіть відповідні файли з Вашого 

комп’ютера. 

 

 

Після того, як Ви завантажили відповідні документи оберіть «Тип документи» 

з випадаючого меню. 
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А також «Рівень документу» з випадаючого меню. 

 

Блок третій «Специфікація закупівлі»: 

 

«Конкретна назва предмета закупівлі» − вкажіть конкретну назву закупівлі. 
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«Кількість» − вкажіть цифрами кількість товару або послуг та оберіть з 

випадаючого  списку одиницю виміру. 

 

 

«Код ДК 021:2015» − після активації даного поля у спливаючому вікні 

вкажіть код ДК 021 предмета закупівлі процедури одним з двух способів. 

А) Шляхом пропису назви кода. Після чого необхідний код потрібно 

виділити та натиснути кнопку «ОК» 
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Б) Шляхом пропису кода закупівлі. Після чого виділіть необхідний код та 

натиснути кнопку «ОК». 

 

 

Місце поставки  «Країна» − оберіть з випадаючого списку. 

 

«Регіон/Область» − оберіть з випадаючого списку. 
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Населений пункт – вкажіть назву населеного пункту із зазначенням типу 

населеного пункту (наприклад: місто Житомир). 

Адреса – вкажіть поштову адресу у вказаному вище населеному пункті у 

форматі вулиця/провулок/проспект, назва вулиці, номер будинку, за наявності 

номер офісу/квартири/приміщення. 

Поштовий індекс – вкажіть п’ятизначний код відділення поштового 

зв’язку, на обслуговування якого перебуває Ваша організація. 

 

 

 

«Строк початку поставки/виконання робіт/надання послуг» – після 

активації даного поля оберіть  число, місяць та рік початку оголошення 

процедури в календарі. Для того, щоб вказати час активуйте зображення 

«Годинник» 

 

Для того, щоб змінити годити та хвилини необхідно користуватись стрілками 

вгору та вниз. 
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Також дату та час Ви можете ввести власноруч без використання календаря та 

годинника. 

«Строк кінця поставки/виконання робіт/надання послуг» –  введіть число, 

місяць та рік, за необхідності  години та хвилини одним з двох способів, що описані 

раніше. 

 

Якщо у Вас мультилотова закупівля, щоб додати наступний лот натисніть на 

кнопку «Додати товар». 

 

Блок «Загальні нецінові критерії» – якщо необхідно додати неціновий критерій 

для проведення оцінки тендерних пропозицій натисніть на кнопку «Додати 

показник». 

 

«Назва показника» – вкажіть назву нецінового критерія. 

«Підсказка для користувача» – опис критерія який буде застосовуватись при 

визначені переможця. 

«Сфера застосування показника» – оберіть з випадаючого списку. 

«Назва значення» – вкажіть точну назву показника. 
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«Значення критерію» – у відсотковому значенні вкажіть вагу показника. 

Зауважте, що загальна вага нецінових показників не повинна перевищувати 30%. 

 

Блок «Дати та терміни»: 

 «Кінцевий строк подання пропозицій» – вкажіть дату та час початку кінцевого 

строку прийому або оберіть її в календарі ( не може бути менше ніж 15 днів з дня 

оприлюднення пропозиції про проведення процедури).  

Зверніть увагу! У процедурі відкритих торгів період подачі пропозиції 

містить в собі період уточнень. Учасники можуть ставити запитання, 

звертатися за роз’ясненням до Замовників протягом всього періоду, крім останніх 

10 днів. 
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Блок «Контактна особа» – оберіть контактну особу з випадаючої строки, яку Ви 

вказували при реєстрації. Або ж заповніть поля в ручну. 

 

Після чого перевірте правильність заповнення інформації. Якщо всі введені дані 

правильні натисніть на кнопку «Зберегти та перейти до публікації». 

 

Після чого у Вас з’явиться повідомлення про успішне створення тендеру: 

 

Для завершення створення тендеру (оголошення) необхідно накласти ЕЦП 

шляхом натискання  кнопки «Накласти ЕЦП», що знаходиться в кінці публікації.  
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Оберіть Акредитований центр СК з випадаючого списку, завантажте 

особистий ключ та вкажіть пароль захисту ключа. Після чого натисніть кнопку 

«Підписати». 

 

Вдалих Закупівель!!!!!!!! 


