
Інструкція для подання пропозиції на закупівлю Енергосервісу 

Для участі в закупівлі перш за все потрібно увійти в особистий кабінет. Прописуємо 

Логін та пароль. 
 

Далі знаходимо тендер який Вас цікавить в Розділі 

Закупівлі. Для пошуку закупівлі можна скористатися 

фільтрами. 

 

 

 

 

 

 
Відкриваємо закупівлю натиснувши Детальніше. Зверніть Увагу!!! Кнопка Подати 

пропозицію може знаходитися в декількох місцях. Це необхідно для участі в лотових 

закупівлях. Якщо, Ви, берете участь в усіх лотах одразу, або в закупівлі де не має лотів, кнопка 

знаходиться в верхньому правому куті сторінки. 

Якщо Вас цікавить якийсь окремий лот, то опускаємося до номенклатури лоту і 

знаходимо кнопку Подати пропозитцію на лот №. Відповідно, тут також, Ви, можете 

задавати Питання замовнику та оскаржувати його рішення. 
 

Після натискання Подати пропозицію (вона ідентична в обох випадках) система 

пропонує заповнити форму для участі. 

1.      Потрібно поставити  відмітку про підтвердження відповідності критеріям 

прийнятності, встановлених замовником в тендерній документації, відповідно до статті 

16 Закону України 'Про публічні закупівлі'. 



 
 



2. Зазначаємо Пропонований термін дії договору Роки та Дні (кількість повних років 

терміну дії енергосервісного договору); 

3. Фіксований відсоток платежів на користь Участника (відрахування, які Ви 

будете отримувати як виконавець договору) 

4. Щорічне скорочення витрат замовника (зазначаємо розраховану Вами суму 

скорочення по кожному з періодів окремо. Система автоматично вирахує грошовий 

еквівалент щорічних відрахувань, які ви будете отримувати як виконавець договору. 
 

5. Заповнити останнім нульовим значенням Заповнити. Використовується якщо 

потрібно заповнити решту полів щорічного скорочення витрат замовника. Наприклад, 

якщо у 1021 році це 15000 тис грн. після натискання Заповнити решта полів заповниться 

також 

сумою 15000 тис грн. 
 

 
6. Розрахований показник ефективності енергосервісного договору. Поле 

заповнюється автоматично. 

7. Розрахований показник ціни енергосервісного договору. Поле розраховується 

автоматично. 

 

Нецінові критерій при поданні пропозиції. 

 

 

Даний крок використовується в тому випадку коли Замовнику потрібно встановити 

додаткові критерії оцінки крім ціни. 

Вам потрібно обрати з випадаючого списку той критерій який зможете виконати або 

якщо не можете надати додаткову умову замовника яку він не можете прорахувати 

вартісно. Чим вигідніші умови ви обираєте тим більшою буде Приведена ціна під час 

аукціону.



 

 

8. Після заповнення всіх обов’язкових полів натискаємо Зберегти. Зверніть увагу! Після 

збереження стан пропозиції Чернетка. 

9. Після збереження у вас з’являться нові кнопки. Натискаємо Додати документ та 

завантажуємо документи відповідно до Типів файлів. Під час надання відповіді на 

підстави для відмови в закупівлі в електронних полях, Ви зможете зазначати 

потрібний файл під відповідну підставу, якщо замовник вимагав підтвердження у 

вигляді документа. 

Навпроти кожного документу буде кнопка Оновити та Видалити за допомогою 

яких Ви можете замінити документ або видалити. 

10.  Заповнюємо розділ підстави відмови в участі у закупівлі. Відкриваємо кожну підставу 

та надаємо відповідь, обираючи спосіб вказаний замовником  у вимозі. У деяких підставах 

може бути кілька груп вимог, на які маєте надавати відповіді. Також рекомендація 

періодично натискати Зберегти, адже час подання пропозиції збільшиться і при кожному 

оновлені дані можуть не зберегтись. 

 

      Алгоритм заповнення кожної підстави буде схожим, в залежності яке 

підтвердження вимагає Замовник, Ви натискаєте Надати відповіді і заповнюєте 

електронні поля, якщо тип способу підтвердження «Заява» або обираєте документ з 

можливістю також прописати коментар для замовника, якщо тип способу 

підтвердження «Документ». 

 

У підставі «Забезпечення виконання договору» на момент подання пропозиції 

достатньо буде надати відповідь «Так», якщо Замовник обрав тип підтвердження 

«Документ», то таке підтвердження має додавати переможець закупівлі після 

проходження кваліфікації. Тип файлу при цьому має бути «Забезпечення виконання 

договору». 

 



 



У підставі «Забезпечення тендерних пропозицій» потрібно надавати відповідь «Так», а 

також, якщо  Замовник обрав тип підтвердження «Документ», то учасник має завантажити 

такий документ у тип «Документи, що підтверджують відповідність» або «Інші» та 

вказати на нього. 

 
 

11. Натискаємо Опублікувати, чекаємо завершення публікації та  підписуємо 

пропозицію електронним ключем. Вікно Накласти КЕП з’явиться автоматично 

після публікації пропозиції. Статус вашої пропозиції має бути Подано. 

      Важливо!!! Публікація пропозиція може тривати деякий час, в залежності від 

кількості та розміру документів, які публікуються разом з пропозицією (чим 

більше документів, тим більше часу потрібно на передачу даних до центральної 



бази даних). В момент публікації пропозиції, не можна переривати та закривати 

вікно пропозиції,  а також здійснювати нову спробу публікації пропозиції у іншій 

вкладці. Потрібно дочекатись повідомлення про публікацію пропозиції. 

Відповідне повідомлення з’явиться в момент публікації пропозиції та у 

повідомленнях Вашого профілю на майданчику. 

 

 
Аукціон 

Якщо буде 2 і більше учасників, то в профілі Вам надійде повідомлення про 

встановлення дати та часу аукціону. Вам потрібно буде перейти за посиланням, яке 

з’явиться у закупівлі. 

 

або у розділі «Повідомлення» 

 

 

Зверніть увагу! Якщо це багатолотова закупівля то для кожного лоту посилання 

індивідуальне  і буде знаходитись в інформації про лот. 
 



 
 

При переході за посиланням на аукціон, система запитає у вас підтвердження умов 

аукціону. Потрібно ознайомитись з умовами та натиснути Так. І далі сформується 

реєстр учасників та порядок зниження ціни. Першим робить крок завжди той у кого 

ціна в попередньому раунді була найбільшою. Аукціон проходить у три раунди. 
 

Під час проведення аукціону формується список постачальників за критерієм ПЕД 

(показник ефективності договору). 

Всі пропозиції розташовуються у порядку від найнижчого до найвищого ПЕД без 

зазначення найменувань Постачальників.  

У  разі,  якщо Постачальники подали пропозиції з однаковим значенням ПЕД, першим в 

аукціоні підвищення ПЕД буде здійснювати Постачальник, який подав свою пропозицію 

пізніше, ніж інші Постачальники з аналогічним значенням. 



 
 

Протягом цього часу Ви можете: 

1. Не змінювати свою попередню ставку. Просто не вводьте нічого, і у Вас 

залишиться ставка з попереднього раунду; 

2. Зробити нову ставку. Коли Ви зробили ставку, і відведені Вам 2 хвилини ще не 

закінчилися, Ви можете змінити цю ставку. 

У 1 раунді: 

1. Першим підвищує ПЕД своєї пропозиції (або залишає його без змін) 

постачальник, пропозиція якого була найнижчою на етапі подання пропозицій; 

2. Останнім ходить (і має перевагу - бачити ставки конкурентів) Постачальник, який 

на етапі подання пропозицій надав найвищий ПЕД. 

Такий порядок ходів може змінюватися в залежності від ставок постачальників у 

попередньому раунді. Якщо Постачальник у 1 раунді ходив першим, але поставив найвищий 

ПЕД із усіх, то в 2 раунді він ходитиме останнім.  

Коли настає Ваша черга робити ставку, перед Вами з’являються 3 поля, які можна 

змінювати (аналогічні поля Ви заповнювали при поданні пропозиції): 

1. «тривалість контракту в роках»; 
2. «тривалість контракту в днях»; 

3. «відсоток річних платежів». 

Ви можете підвищити показник ПЕД не менше, ніж на мінімальний крок аукціону. 

Як бачимо на малюнку, система автоматично розраховує та відображає Вашу 

мінімально можливу заявку з урахуванням попереднього значення ПЕД і мінімального кроку. 

При цьому ви також можете бачити, як змінюється Current   NPV- ваша   поточна 

ставка (значення чистої приведеної вартості) після введення нових значень в одному або 

декількох із 3 доступних для редагування полів. 

 



 

Впевнившись, що значення Current NPV вас влаштовує та дорівнює або є більшим за 

мінімально можливу заявку, натискайте кнопку Зробити заявку. 

Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається новий стартовий 

показник за результатами попереднього етапу аукціону. 

По завершенню третього раунду відбувається оголошення результатів та відкривається: 

1. Інформація про назви підприємств-учасників аукціону; 

2. ПЕД Постачальників у кожному з раундів і їхній початковий ПЕД; 

3. Надані Постачальниками цінові пропозиції та кошториси. 
 

Після завершення аукціону у переможця з’явиться можливість завантажити решту 

документів, наприклад, оновлену цінову пропозицію. Для цього потрібно відкрити закупівлю 

та натиснути Пропозиція а потім Додати документ та накласти КЕП.  
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