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Інструкція щодо подання тендерних пропозицій на 

електронному майданчику «ТЕНДЕР-online» 

(Відкриті торги з публікацією англійською мовою) 
 

 Подати пропозицію на закупівлю може лише зареєстрований та ідентифікований 

Учасник, а також повинна бути відповідна сума коштів на балансі Учасника. 

 Для того, щоб знайти  потрібну закупівлю та подати тендерну пропозицію 

необхідно виключити Тестовий режим (в разі, якщо він включений) та перейти до 

вкладки «Публічні закупівлі». 
 

 
Для пошуку потрібної закупівлі обираємо один з критеріїв відбору  вкладки 

«Публічні закупівлі» 

 
 

 

 

 

https://tender-online.com.ua/Tariff_policy
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Для зручного та швидкого пошуку закупівель пропонуємо скористатися 

фільтрами.  

 
 

Якщо Ви вже знайшли відповідне оголошення, то додайте його до обраних, 

натиснувши «». Перейдіть до особистого кабінету → «Мої пропозиції»→ «Обрані». 

  
 

Після того, як Ви знайшли, або перешли до обраного оголошення натисніть  кнопку 

«Детальніше».  

Звертаємо Вашу увагу, що подати пропозицію можливо лише на закупівлю в 

статусі "Очікування пропозицій" або "Період уточнень". 

 
 

Далі необхідно ознайомитись з умовами тендерної документації та підготувати 

Вашу тендерну пропозицію. Переконайтесь, що Ваша тендерна пропозиція відповідає 

вимогам тендерної документації!!!  
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Також зверніть увагу на кінцевий строк подання тендерних пропозицій. Після його 

закінчення Ви не зможете прийняти участь у тендері. Тендерні пропозиції, отримані 

електронною системою закупівель після закінчення строку їх  подання, не приймаються 

та автоматично повертаються Учасникам, які їх подали. 

За участь у закупівлі електронним майданчиком справляється плата. Розмір плати 

(встановлений постановою КМУ від 24.02.16 року №166) можна знайти в розділі 

«Тарифна політика» вкладка «Учасникам». Переконайтесь, що на Вашому балансі 

достатньо коштів. 

Для подання тендерної пропозиції потрібно перейти до розділу «Ставки», що 

знаходиться в кінці оголошення.  

 

  

На даному прикладі показана Мультилотова закупівля (3 лота). В таких 

закупівлях інформація про можливість подання Цінової пропозиції на один лот чи на 

декілька  лотів вказується Замовником в Тендерній документації. 

 Для того, щоб подати ставку необхідно в полі «Цінова пропозиція» вказати суму 

Вашої пропозиції. В полі «Інформація про субпідрядника» зазначте назву 

субпідрядника, в разі його залучення. Якщо субпідрядника не залучаєте – залиште поле 

пустим. 
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Звертаємо увагу, що при заповненні поля «Ціна пропозиції» 

використовуються тільки цифри без пропусків.  

Також переконайтесь що ПДВ входить в ціну пропозиції (в разі, якщо Ви є 

платником ПДВ). 
Далі завантажуєте документи пропозиції натиснувши на кнопку «Додати 

документ» та вибираєте відповідні документи з Вашого комп’ютера. 
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Після вибору документів необхідно обрати «Тип документу» з випадаючого 

списку: 

 

Зверніть увагу, що в період предкваліфікації розкриваються лише документи 

технічної та кваліфікаційної частини пропозиції. Для документа який містить 

інформацію про ціну («Тендерна пропозиція») повинно бути обрано тип «Цінова 

пропозиція», який розкриється лише після аукціону. Якщо Ви оберете інший тип 

документу, він розкриється в період предкваліфікації – Вас дискваліфікують. 

А також обрати рівень документу. «Рівень документа» – це вибір номеру лота на 

який Ви будете подавати свою цінову пропозицію ( для багатолотової закупівлі) 

 

Якщо Ви подаєте тендерну пропозицію на декілька лотів спочатку вкажіть всі 

«Цінові пропозиції», а потім по черзі  завантажте документи на кожний лот окремо та 

оберіть їхні рівні. 

Після того, як Ви подали всі Ваші «Ставки» необхідно підтвердити відсутність 

підстав для відмови в участі та відповідність кваліфікаційним вимогам та натискаєте 

кнопку «Відправити». 
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Будьте уважними при обрані рівнів документів у багатолотовій закупівлі. Адже, 

якщо зробити ставку на один .лот, а документи прикріпити до іншого лоту, то після 

розкриття пропозиції такі документи не відображуються.  

Щоб перевірити чи завантажились документи необхідно натиснути на кнопку 

«Перевірити статус завантаження». 

 
 

При успішному звантаженні документів на екрані з’явиться повідомлення: 

 
 

Особливу увагу звертайте на вимоги тендерної документації щодо формату 

документів тендерної пропозиції! 

Після відправлення тендерної пропозиції з Вашого балансу списуються відповідні 

кошти та на Вашу електронну адресу автоматично надходить повідомлення із 

зазначенням дати та часу отримання Вашої тендерної пропозиції. Один Учасник може 

подати лише одну тендерну пропозицію!  

Для завершення Вам необхідно накласти ЕЦП, якщо ця вимога передбачена 

вимогами Замовника Тендерною документацією.  

Натисніть кнопку «Накласти ЕЦП», після чого оберіть Акредитований центр СК 

з випадаючого списку, завантажте особистий ключ та вкажіть пароль захисту ключа. 

Після чого натисніть кнопку «Підписати». 
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Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до 

закінчення строку подання тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання 

тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою 

до закінчення строку подання тендерних пропозицій. 
 

 

Вдалих продажів! 


