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Інструкція щодо подання тендерних пропозицій на 

електронному майданчику «ТЕНДЕР-online» 

(Спрощені/Допорогові закупівлі) 

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 

«Всі 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" . 
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Далі необхідно ознайомитись з умовами тендерної документації та підготувати 

Вашу тендерну пропозицію. Переконайтесь, що Ваша тендерна пропозиція відповідає 

вимогам тендерної документації!!! 

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 

«Корисне» вкладка «Учасникам» та обрати розділ «ТАРИФИ». Переконайтесь, що на 

Вашому балансі достатньо коштів. 

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

знаходиться в кінці оголошення. 

 
 

 
 

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

Вашої пропозиції.  

 
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). 
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Потім необхідно додати документи                пропозиції. Для цього натисніть в кінці 

Вашої пропозиції «ДОДАТИ ДОКУМЕНТ» .  
 

 

 
 

 

 

Після того, як Ви подали всі Ваші «Ставки» необхідно натиснути кнопку 

«Відправити». 

 

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 КЕП. 

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

з випадаючого списку, завантажте особистий ключ та вкажіть пароль захисту ключа. 
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Після чого натисніть кнопку «Підписати». 
 

 
 

 

 
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. 

Увага!! При внесені змін Замовником до закупівлі Учаснику, який вже подав свою 

пропозицію необхідно повторно підтвердити свою ставку для прийняття 

подальшої участі в даній закупівлі. 

 

 

 
 

ВДАЛИХ ПРОДАЖІВ!!! 


