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Інструкція використання сайту http://tender-trade.biz для 

представників Постачальників товару. 

 

Сайт http://tender-trade.biz створено для взаємодії при приведенні закупівлі товару у 

постачальників для роздрібних мереж шляхом проведення тендерних закупок. 

Представники роздрібних мереж створюють тендери з товарам що необхідні для закупки 

в роздрібні мережі, а постачальники пропонують свою пропозицію. 

Проведення тендерів на сайті несе за собою інформативну складову, а рішення в якого 

постачальника і в якій кількості, приймає рушення представник роздрібної мережу що 

створила тендер. 

Тендери на сайті будуть відображатися в полі «Останні тендери» в часовій послідовності. 

Кожен тендер має час початку і закінчення, і тільки в цей час він буде відображатися на 

сайті.  
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Для того щоб почати працювати з сайтом необхідно пройти реєстрацію на сайті, а якщо Ви 

вже зареєстровані то авторизуватися. 

 

 

 

- Натискаємо на напис «ВХІД» 

 

 

 

Далі в залежності від варіантів: 

 

1. Авторизуймося, вводим логін і пароль 

2. Проходимо реєстрацію 

3. Відновлюємо пароль. 
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Форма реєстрації 

 

Поля відмічені «*» обов’язково до заповнення. Після проведення реєстрації Ваші дані 

будуть провірені адміністратором сайт і Вам на пошту прийде лист з підтвердження 

реєстрації. 

Далі проходимо форму авторизації і в залежності від подальших дій, переходимо в 

персональний кабінет або берем учать в тендерах. 
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З лівої сторони екрану бачимо меню, що складається з декількох пунктів, більш 

інформативно по кожному пункту: 

 

 

 «Головна» - тут розміщена додаткова інформація. 

 

 

«Профіль» - інформація про користувача сайту і можливість її редагувати 

 

 

Також в профілі є можливість вибрати «ТЕГИ» і коли на сайті буде сформовано тендер з 

вибраними тегами на пошту користувачеві сайту буде приходити повідомлення. 
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«Тендери» - тут знаходиться інформація про тендери що сформовані,  в них не закінчився 

час проведення і Ви в них приймали участь . Натиснувши на сам тендер (на малюнку ця 

інформація буде доповнена) розвернеться детальна інформація по тендеру. 

 

 

«Архів тендерів» - тут знаходиться інформація про тендери що вже закінчилися і в яких  Ви 

приймали участь. 

По закінченню тендера на пошту користувача прийде лист з інформацією про закінчення 

тендеру при умові що Ви брали учать в тендері. 

 

 

 

 


