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1.

Перегляд аукціонів

Первина сторінка майданчику – сторінка списку аукціонів.
На сторінці списку аукціонів відображаються записи у порядку появи на майданчику. Для
обмеження списку відображення слід скористатися параметрами розділу пошуку. Для пошуку
конкретного аукціону слід скористатися параметром «№ аукціону». Прийняття параметрів
пошуку виконується натисканням кнопки «Пошук».
Для переходу на сторінку аукціону зі спуску аукціонів слід скористатися посиланням з назви
аукціону.

При цьому виконується перехід до сторінки аукціону.

Щоб повернутися назад до списку аукціонів потрібно скористатися кнопкою «Аукціони»

2.

Реєстрація аукціону

Для реєстрації аукціону слід натиснути кнопку «НОВИЙ АУКЦІОН» на списку аукціонів. При
цьому виконується перехід до сторінки створення нового аукціону.

Спочатку слід обрати тип активів аукціону (поле: Оголошення аукціону з продажу), потім
заповнити інші поля та додати активи аукціону. Після первиного занесення даних необхідно
виконати збереження чернетки, натиснувши кнопку «Зберегти».

Після створення чернетки слід завантажити документацію та опублікувати аукціон, натиснувши
кнопку «Опублікувати».

Увага. Довантажувати та оновлювати документацію можливо і після публікації.
Змінювати дані вже опублікованого аукціонк можливо тільки після завантаження документу
типу «Погодження змін до опису лоту» зі сканованою копією дозволу ФГВФО.

3.

Відповідь на питання

Для відповіді на питання слід скористатися посиланням «ПИТАННЯ» на сторінці аукціону.

При цьому виконується перехід до сторінки питаннь.

Для відовіді на конкретне питання слід натиснути кнопку «ВІДПОВІСТИ» відповідного запису.
При цьому відкривається вікно введення відповіді.

Після заповнення відповіді та надсилання виконується оновлення сторінки з відображенням
відповіді.

4.

Кваліфікація переможця

При перегляді інформації пропозиції та переможця Замовник має право прийняти пропозицію
як переможця аукціону або відхилити пропозицію.
Успішний хід кваліфікації пропозиції проходить наступні кроки
1.
Завантаження протоколу розгляду
2.
Встановленя ознаки отримання повної оплати
3.
Реєстрація підписаного договору
Також слід дотримуватися сроків вказаних у розділі кваліфікації

Увага:
1. Недотримання сроків реєстрації дій Ліквідатора приводить до автоматичної
дискваліфікації Учасника.
2. При проходжені кроків періоди перераховуються
Для завантаження протоколу слід скористатися кнопкою «Додати документ» відповідного
розділу кваліфікації. Обов’язково потрібно завантажити файл типу «Протокол аукціону».
При отриманні повної оплати за аукціоном слід встановити ознаку повної сплати шляхом
натискання кнопки «Кандидат кваліфікований (оплата)»
У разі успіху відображується розділ реєстрації договору.

Слід завантажити скан-копію файлу типу «Підписаний договір», після чого надається
можливість завершальних дій.
Для завершення реєстрації слід натиснути кнопку «Завершити торги»

5.

Дискваліфікація переможця

Відхилення пропозиції можливе на будь-якому етапі до завершення торгів.
Для відхилення на етапі підписання протоколу необхіжно дадатково завантажити файл типу
«Опис відмови». Для відхилення на інших кроках завантаження додаткових файлів непотрібне.
При відхилені першої пропозиції розгляд переходить до другої пропозиції, якщо другий
кандидат залишив гарантійний внесок і чекає відхилення пропозиції переможця.
При відхилені другої пропозиції аукціон отримує стан «Неуспішний»

