Сторінка 1

Переговорна процедура для потреб оборони
Оголошення про проведення
процедури

Підтвердження участі, завантаження
цінової пропозиції

Період подання пропозицій
Тривалість: мін 6 робочих днів

Підтвердження
учасника про
зміни у ТД
Ні

Ні

Чи є питання/
вимоги від
учасників

Чи потрібно
оновити
вимоги?

Завантажен
ня змін

Так

Чи залишилось
мін 3 роб. днів до
завершення
подання
пропозицій?

Ні

Так

Змінити дату
закінчення
подання
пропозицій, щоб
до завершення
залишилось мін 3
роб. днів

Питання
/Вимога

Чи потрібно оновити
цінову пропозицію?

Ні

Чи є питання/
вимоги?

Ні

Ні

Чи є скарги?

Так

Так

Ні

Оновлення

Чи залишилось
мін 2 роб. днів до
завершення
подання
пропозицій?

Ні

Час для скарг
вичерпаний

Закупівля відмінена
замовником

Аукціон
Тривалість:
визначено
системою

Участь
відкликана

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

Так

Чи залишилось
мін 3 роб. днів до
завершення
подання
пропозицій?

Так

Вимога до змін у
тендерній
документації

Аукціон

Ні

Учасник
відхилений

Вимога

Відсутні підстави
відхилення до
переговорів?

Ні

Чи всі учасники
відхилені?

Ні

Закупівля
неуспішна

Так

Учасник обраний для
переговорної
процедури

Так

До
переговорної
процедури
Трив-сть: мін
1 роб. день

Розгляд пропозицій
Тривалість: макс. 3 роб.
днів

Ні

Учасник має вимоги
Так
до замовника?

Переговорна процедура
Тривалість: макс 2 дні

Переговорна
процедура

Чи є недоліки у
документах
учасника?

Так

Чи пройшло 24 години з
моменту оповіщення
про недоліки?

Так
Час для
внесення
змін
вичерпаний

Hі

Ні
Завантаження
змін/додаткових
документів

Учасник
відхилений

Виконання
договору

Укладення договору та оскарження
Тривалість: мін 4 роб. днів; макс 10 роб. днів

Повідомлення про
намір укласти
договір

Ні

Чи є скарги/
вимоги?

Так
Вимога

Чи пройшло менше
4 роб. днів З
визначення
переможця?

Ні
Час для
подання
скарг
вичерпаний

Так

Скарга не задоволена/залишена без
розгляду або припинено розгляд
скарги

Закупівля
відмінена

Скарга

Звіт про
виконання
процедури

Ні

Чи є істотні зміни
до договору

Звіт про виконання
договору

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

Так

Ні

Зміни до
договору

Переможець
відмовляється
підписувати
договір?

Так

Переможець
відхилений

Питання
/Вимога

Закупівля відмінена
замовником

Вимога відмінити
закупівлі

Так

Оновлення

Так

Час для
питань
вичерпаний

Скарга

Скарга не
задоволена/
залишена без
розгляду або
припинено
розгляд
скарги

Так

Повторний
розгляд
переможця

Сторінка 2

Підпроцес: Питання/Вимога
Питання до замовника

Чи є відповідь
протягом 2 роб.
днів?

Ні

Так

Затримка в процедурі
(наступні етапи
заблоковані системою)

Ні

Чи є відповідь?

Так

Замовник повинен змінити
дату завершення подання
пропозицій так,щоб до кінця
періоду залишилось
щонайменше 2 роб. днів

Завершення
підпроцесу

Сторінка 3

Підпроцес: Вимога

Подання вимоги до замовника

Ні

Чи є відповідь
протягом 5
каледнарних днів?

Так

Завершення
підпроцесу

Сторінка 4

Підпроцес: Скарга
Подання скарги до
Антимонопольного комітету
(АМКУ)

Ні
Скарга не
задоволена/
залишена без
розгляду або
припинено розгляд
скарги

Скарга прийнята до
розгляду?

Завершення
підпроцесу

Так
макс 10 роб. днів
(якщо замовник
надіслав затребувані
документи - макс 3
роб. днів)

Затримка в процедурі до
рішення АМКУ (наступні
етапи заблоковані
системою)

Сторінка 5

Підпроцес: Підтвердження учасника про зміни у ТД

Підтвердження того, что учасник
ознайомлений зі змінами у ТД

Ні

Чи бажає учасник
продовжувати
участь?

Участь
відкликана
Завершення
підпроцесу

Так
Оновлення
пропозицій

Сторінка 6

Підпроцес: Аукціон
Відкриття цін без
назв учасників

Ні

Номер
раунда=1
Поки номер
раунда <=3

Так

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

