Інструкція
для пошуку інформації про конкурсні торги
Заходимо на офіційний сайт Комітету з конкурсних торгів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (http://tender.univ.kiev.ua/).
На сайті, лівою кнопкою миші, натискаємо на «Вісник державних закупівель»
(Рис. 1)
Рис. 1

Після
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(https://tender.me.gov.ua), далі веб-портал.
Для доступу до інформації стосовно конкурсних торгів необхідно
зареєструватись. Реєстрація на веб-порталі - безкоштовна.
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У верхньому правому кутку, головної сторінки веб-порталу, натискаємо
на «реєстрація» (рис. 2) після чого відкривається інформація стосовно способів
реєстрації та обслуговування на офіційному порталі державних закупівель
Рис. 2

Обираємо

статус

потенційних
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і
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на

«зареєструватися в режимі on-line» (рис. 3).
Рис. 3

Після переходу на сторінку реєстрації потрібно заповнити всі
обов’язкові поля, після чого ми отримуємо логін та пароль для входу в
систему.
Для входу до власного Веб-сервісу учасника необхідно ввести логін та
пароль у відповідні поля на формі порталу (рис. 4) і натиснути кнопку

або

клавішу [Enter].
Рис. 4

Після входу у систему з лівої сторони сторінки знаходимо веб панель де
натискаємо на «Пошук» (рис. 5)
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Рис. 5

В новому вікні відкриваються класифікована інформація стосовно
пошуку. Якщо Нам потрібно дізнатися інформацію стосовно проведення
процедури закупівель, то Ми обираємо відповідний параметр, а саме
«проведення процедур закупівель» (рис. 6) Далі відкривається

поле для

пошуку (рис. 7)
Рис. 6
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Для коректного пошуки потрібно зазначити наступну інформацію:
Діапазон дат оприлюднення. Обирається діапазон часу в період

1.

Рис. 7

якого була здійснена публікація. Наприклад у нашому випадку з 01.01.2016
по 23.03.2016. Діапазон повинен бути не більший 120 днів.
2.

Код ЄДРПОУ. В даному полі завжди зазначається 02070944 так,

як це ЄДРПОУ Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
3.

№ бюлетеня. Якщо Ми не знаємо точно в якому номері бюлетеня

опубліковано оголошення, то

в даному випадку потрібно обрати пустий

варіант, так як зображено на рис. 7
4.

Підтвердження «Я не робот».

Для підтвердження необхідно натиснути лівою кнопкою миші на поле «Я не
робот». Якщо ви бачите зелену галочку,
вітаємо! Ви пройшли тест робота.
Іноді для перевірки потрібна додаткова
інформація, щоб система переконалася, що ви людина, а не робот, тому
необхідно

вирішити

поставлене

завдання. Дотримуйтесь інструкцій на

екрані, щоб вирішити головоломку.
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Один з можливих варіантів завдання зображений на рис.8., а саме в
Нашому випадку система просить обрати ті зображення на яких є вивіска
магазину.
Рис. 8

Обравши варіанти натискаємо підтвердити. Якщо все правильно, то
перевірку пройдено.
Деякі завдання – важкі. В
такому випадку просто
натисніть

кнопку

перезавантаження (отримати новий код) поруч з зображенням, щоб отримати
інше завдання, яке не викличе у Вас труднощів.
Для пошуку оголошення цієї інформації достатньо хоча ми можемо
більш конкретизувати пошук, а саме

заповнити поля: «галузь», «№

оголошення», «предмет», «Пошук за кодом або англійською назвою CPV
(дослідна експлуатація)», «Діапазон дат торгів», «Процедура закупівлі» і. т.д.
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5.

Натискаємо «Шукати»

Якщо

інформація для пошуку введена коректно, система видає

результати пошуку оголошень (рис.9)
Рис. 9

Для того щоб детально ознайомитися з конкурсними торгами потрібно
натиснути на

після чого відкриється вся інформація по закупівлі.

Виконавець : Терно Ігор Віталійович тел. 239-31-80
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