Сторінка 1

Оголошення та завантаження
тендерної документації (ТД)

Початок діяльності потенційних
учасників

Завантажен
ня змін
Чиє питання/
вимоги?

Ні
Чи потрібно
оновити ТД?

Ні

Чи є питання/
Так
вимоги від
учасників

Так

Так

Вимога
Питання

Оновлення

Вимога
Питання

Ні

Подання пропозицій
Тривалість: мін 1 роб.день (Оч.
вартість<=50 тис грн), мін 2
роб. днів (ОВ>50 тис грн)

Період уточнень
Тривалість: мін 1 робочий день (Очікувана
вартість <=50 тис грн), мін 3 робочих днів
(Очікувана вартість >50 тис грн)

Допорогова конкурентна процедура

Підтвердження участі, завантаження
цінової пропозиції

Чи потрібно
оновити цінову
пропозицію?

Ні

Так

Оновлення

Подано більше
одної заявки на
участь (>1
учасника)?

Ні

Так

Аукціон

З кінця періоду подання пропозицій до завершення процедури
Тривалість: макс 30 днів

Кваліфікація

Ні
Ні

Учасник має
вимоги до
замовника?

Ні

Всі документи
відповідають
вимогам?

Учасник має вимоги
Так
до замовника?

Ні

Учасник
відхилений

Всі документи
відповідають
вимогам?

Ні

Вимога

Так

Рішення про переможця

Чи є вимоги?

Ні

Ні
Підписання договору;
відображення в системі
(макс. 2 дні)

Звіт про
виконання
процедури

Завершення
процедури

Чи всі учасники
відхилені?

Так
Так

Закупівля
неуспішна

Вимога

Переможець
відмовляється
підписувати
договір?

Так

Ні
Так

Переможець
відхилений

Період для
подання
вимог
вичерпаний

Чи пройшло менше 2
днів з моменту
повідомлення?

Так

Вимога
відхилена

Вимога

Рекомендація
до повторної
оцінки

Закупівля
неуспішна

Так

Сторінка 2

Підпроцес: Питання

Питання до замовника

Ні

Чи є відповідь?

Так

Завершення
підпроцесу

Сторінка 3

Підпроцес: Вимога

Подання вимоги до замовника

Вимога стає
зверненням

Ні

Чи є відповідь
протягом 3 роб.
днів?

Так

Відповідь
замовника
макс. 14 роб. днів
Рішення у формі
рекомендації

Вимога
задоволена

Вимога
залишена без
розгляду

Вимога не
задоволена

Так

Ні

Чи є відповідь
учасника протягом
2 днів?

Задоволено

Завершення
підпроцесу

Не
задоволено

Сторінка 4

Підпроцес: Аукціон
Відкриття цін без назв
учасників

Хибне

Номер раунда=1
Поки номер раунда
<=3

Істинне
Сортування цінових пропозицій від
найбільшої до найменшої. Це порядок
аукціону

Для
кожного
учасника

2 хв.
Зміна ціни
щонайменше на
один крок
зменшення

Номер раунда=Номер
раунда+1
Відкриття кінцевих
цінових
пропозицій та назв
учасників

Сортування цінових
пропозицій від найменшої
до найбільшої . Це порядок
розгляду пропозицій

Завершення
підпроцесу

