10. Оприлюднення документів, що стосуються процедури закупівлі здійснюється
уповноваженою особою:
- у разі використання елект ронної системи закупівель:
а) Договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом 3 робочих днів з дня

його укладення.
б) Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною
системою закупівель та оприлюднюється протягом 1 дня після оприлюднення договору
про закупівлю або відміни закупівлі.
- у разі закупівель без використання елект ронної системи:
а) Звіт про договір про закупівлю, та всі додатки до нього - протягом 3 робочих днів
з дня його укладення.
Уповноважена особа вносить предмет закупівлі до річного плану закупівель,
обираючи в полі "Тип процедури закупівлі" - Звіт про договір про закупівлю. Заповнює всі
поля в формі (основну інформацію про предмет закупівлі, переможця та договір).
Самостійно обирає Постачальника товару/роботи/послуги на підставі дослідження ринку
тощо. Замовник підписує з обраним Постачальником договір поза системою. При внесенні
інформації по договору до електронного майданчика уповноважена особа прикріпляє
укладений договір. Після публікації Звіту та накладання КЕП змінити інформацію в звіті
чи видалити його на на веб-иорталі рг020гш.§0У.иа буде неможливо. Публікує звіт про
договір про закупівлю та перевіряє, що звіт опублікований на веб-порталі рго/огго.^оу.иа.
б) Звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня
закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його
розірвання.
Договір вважається виконаним і звіт про його виконання оприлюднюється після
повного виконання сторонами своїх обов'язків. Тобто, був поставлений весь
товар/роботи/послуги належної якості та за них була здійснена оплата.
11. Всі питання, пов’язані із здійсненням допорогових закупівель товарів, робіт і
послуг, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно вимог діючого
законодавства України.
12. Оскарження
законодавства України.
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