Початкова ставка,
краща ціна та крок
торгів.
Принципи роботи

В тендері вказано:

Технічні характеристики тендера

Тільки краща
ціна
Тільки початкова
ставка
Тільки крок торгів

Початкова ставка
так крок торгів

Загальні характеристики
 Початкова ставка- максимальна ціна за
одну одиницу ТМЦ.
 Крок торгів – відсоток від кращої ціни, на
який слід знизитися участнику, щоб подати
пропозицію.
 Краща ціна – це найменша (або
найбільша в разі торгів на продаж) ціна за
одиницю ТМЦ серед усіх поданих
пропозицій.
Вказується
системою
автоматично в окремому полі.
 Краща ціна змінюється лише у випадку,
якщо її переб’ють. При цьому учаснику
надсилається повідомлення на пошту, а
також в Особистий кабінет про зміну
кращої ціни.

Тільки краща
ціна

Як це працює
Учасник подає пропозицію в тендері.
При цьому пропозиція може бути як
вище, так і нижче кращої ціни.
Краща
ціна змінюється лише у
випадку, якщо її переб’ют.

#Приклад:
Краща ціна – 100 грн.
Учасник може подати як 90 грн, так і
120. Без обмежень.

Як це працює

Тільки початкова
ставка

В тендері є початкова ставка, немає
кроку торгів.

Початкова ставка виводиться на сайті
окремим полем.
Пропозиція може бути вище або
нижче кращої ціни, але не більше, ніж
початкова ставка.

#Приклад:
Початкова ставка -200 грн.
Краща ціна – 100 грн.
Учасник може подати як 90 грн, так і
190. Але не вище 200 грн

Як це працює

Тільки крок торгів

В тендері є крок
початкової ставки.

торгів,

немає

Пропозиція може бути:
- Перша пропозиція учасника може
бути вище кращої ціни.
- Пропозицію нижче кращої ціни
можна подати тільки з урахуванням
кроку торгів від кращої ціни.

#Приклад:
Краща ціна – 100 грн.
Крок торгів - 1%
Учасник може подати 130 грн, а якщо
захоче знизитися – від кращої ціни з
урахуванням кроку, тобто 99 грн.

Свою першу пропозицію учасник
може подати вище Кращої ціны, але
нижче початкової ставки (перший раз
зайшов на тендер)

У таких торгах постачальник має
право знизитися з урахуванням кроку
торгів від кращої ціни.

В діапазоні «Краща ціна- Початкова
ставка» можна ходити без урахування
логіки роботи кроку, але при цьому кожен
хід повинен бути на зниження.

Початкова ставка
і крок торгів

#Приклад:
Почтакова ставка
Початкова ставка – 500 грн.
і крок торгів
Краща ціна – 200 грн.
Крок торгів - 1%
Учасник тендеру має можливість або поставити ціну в діапазоні
«Початкова ставка- Краща ціна (не включаючи кращу ціну)»,
тобто між 200,01 грн і 500 грн – 400 грн.
Краща ціна залишається незмінною – 200 грн.
Або може далі знижуватися від 400 грн до 200,01 грн
(200 грн – краща ціна, продублювати її не можна) без
урахування кроку.
Також учасник може знижуватися від Кращої ціни (щоб її
перебити). У такому випадку знижуватися необхідно тільки з
урахуванням кроку (%) від кращої ціни, тобто 200 грн – 1% = 198
грн.
У такому випадку учасник може подати не вище ніж 198 грн.

