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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 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.

Отримання роз’яснень

Отримувати роз’яснення стосовно аукціонів можливо отримувати шляхом подання запитань.
Для подання питання слід натиснути кнопку «ПОДАТИ ПИТАННЯ» на сторінці аукціону. При
цьому виконується перехід до сторінки подання питання.

Необхідно заповнити поля питання та натиснути кнопку «Надіслати». При збереженні
виконується оновлення сторінки питань з відображенням нового запитання.

Відповідь відображується під запитанням

3.

Подання пропозиції

Для подання пропозиції слід виконати наступні дії:
1.
Створити чернетку
2.
Створити рахунок на сплату гарантійного внеску
3.
Оплатити рахунок через банківську установу
4.
Подати пропозицію на розгляд адміністратору майданчика
Для створення чернетки пропозиції слід натиснути кнопку «ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ» на сторінці
аукціону.

При цьому виконується перехід до сторінки подання пропозиції.

Слід встановити параметри пропозиції та натиснути кнопку «ЗБЕРЕГТИ»

Для оголощення типу Прав вимоги за кредитами слід завантажити скан-копії документів:



для фінансової установи: фінансової ліцензії



для фізичної особи
o розписку про те що учасник не є ні позичальником, ні поручителем по кредиту
o лист-роз’ясненя ФГВФО, про те що фізична особа може придбати право вимоги
по кредиту.

Для стоврення рахунку слід натиснути кнопку «Створити рахунок»
Для подання на розгляд адміністратором майданчику слід натиснути кнопку «Подати на
розгляд». При цьому стан пропозиції хміниться на «розглядається»

Після допуску Адміністратором майданчика пропозиція отримає статус «активна пропозиція»

4.

Участь в аукціоні

Після призначення часу аукціону буде надано повідомлення з часом проведення аукціону та
посиланням для участі в аукціоні.

Щоб взяти участь в аукціоні слід скористатися посиланням на сторінку аукціону. Таке
посилання відображується, коли встановлюється точний час початку аукціону.

Участь в самому аукціоні відобувається на окремій сторінці за використання окремого модулю
аукціонів системи Прозорро.
Спершу потрібно погодитися з умовами проведення аукціону, прочитавши текст умов та
натиснувши кнопку «Так»

Відображується вікно очікування аукціону

В аукціоні присутні декілька раундів, за яких Учасник має можливість змінити цінову
пропозицію

За прийняття змін відобраєується повідомлення

За завершення аукціону відображується остаточний результат.

За результатами завершення аукціону відображується інформація пропозицій всіх учасників та
інформація про кваліфікацію переможців
У відповідності з поточним станом розгляду пропозицій можуть надходити повідомлення:






Про розгляд Вашої пропозиції
Про завантаження протоколу аукціону
Про отримання оплати
Про хання не забирати свій гарантійний внесок, поки є можливість
дискваліфікації обраного переможця
Про завершення торгів

