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Інструкція щодо завантаження Замовником договору в  

процедурі «Запит ціни  пропозиції» в Prozorro Market на 

електронному майданчику «ТЕНДЕР-online» 

 
Переконайтесь, що Тестовий режим вимкнено – відсутня відмітка біля поля 

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

випадку включення тестового режиму, зняти її. 

 

УВАГА!!!  

Для того, щоб завантажити «Договір» в процедурі «Запит ціни пропозиції» в 

Prozorro.Market, «Переможець» повинен «Активувати пропозицію». А саме: 

Переможець відбору підтверджує замовлення Замовника через електронну 

систему закупівель протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про 

визначення переможця відбору.  

Для цього Учасник, який отримав перемогу, повинен зайти в «Особистий 

кабінет» та обрати з випадаючого списку «Мої пропозиції», «Тендери». Після того як 

він знайшов свою пропозицію, потрібно обрати та  натиснути на пункт «Визначення 

переможців» з випадаючого списку. Далі йому потрібно натиснути на кнопку 

«Активувати пропозицію». 
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Коли «Переможець» активував пропозицію, Замовнику потрібно завантажити в 

систему «Договір».  

Нагадуємо!!!  

Договір завантажується в систему протягом 10  календарних днів відповідно до пункту 

66 Постанови Кабінету Міністрів України № 822 від 14.09.2020 «Про затвердження Порядку 

формування та використання електронного каталогу». 

Договір про закупівлю між замовником та переможцем відбору укладається відповідно 

до вимог Законодавства. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов, визначених у 

Замовленні/Запиті ціни пропозицій в електронному каталозі». 

Для того , щоб завантажити «Договір», Замовнику необхідно зайти в свою закупівлю 

та з випадаючого списку обрати пункт «Визначення переможців». 
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Після того, як відкриється картка закупівлі, потрібно натиснути кнопку «Договір». 

 

Після натискання кнопки «Договір», з’явиться вікно, де потрібно «Додати документ». 

 

 

Коли Ви додаєте Ваш «Договір», обираєте тип документу «Підписаний договір» та 

натискаєте кнопку «Завантажити». 
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Наступним кроком, у Вас відкриється картка, яку потрібно заповнити! Ви заповнюєте 

всі поля з «Червоними зірочками». 

 

Після того, як Ви заповнили всі поля, Вам потрібно уважно перевірити, чи вірно 

заповнені поля і потім вже після того натиснути кнопку «Активувати». 
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Нагадуємо!!!  

Якщо Ви допустили помилку при заповненні полів та натиснули кнопку 

«Активувати», то будь – які виправлення вже неможливі!!!!!! 

Для завершення публікації «Договору» Замовнику потрібно накласти КЕП. Для того, 

щоб накласти КЕП, Вам необхідно натиснути на кнопку «Накласти КЕП». 

 

Після відкриття віконця з інформацією про Ваш договір,  потрібно ще раз натиснути 

на кнопку «Накласти КЕП». У Вас відкриється форма  для накладання КЕП. 

 

 Після накладання КЕП Ваша закупівля змінить статус на «Завершену». 

ВДАЛИХ ЗАКУПІВЕЛЬ!!! 


