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Key points
Зміни у роботі зі ставками
Для всіх процедур нової системи заблоковано можливість створювати пост-запит для створення біда зі статусом “чернетка”
(ЦБД2 залишилась без змін)
З 21.06 зміни будуть на продуктивному середовищі (в рамках планового релізу). Якщо майданчики не адаптуються, можуть бути
проблеми при роботі зі ставками
Майданчик створює бід - ЦБД автоматично генерує статус - майданчик переводить бід у наступний статус після підтвердження
можливості активації
до 15.06 очікуємо повідомлення про готовність до тестування змін на sandbox у каналах майданчиків
На проді майданчик вже може не передавати статус ставки
Оренда за ЗУ
з 01.06.2021 публікація аукціонів має відбуватись у новій системі
Всі перші англійські аукціони та аукціони з переважним правом (аукціони на продовження) мають публікуватись у окремих
процедурах нової системи
У випадку некоректної публікації такі процедури необхідно скасувати раніше опублікований лот та переоголосити у новій систем
Земельні аукціони
Після 06.07.2021 технічна готовність до публікації перших аукціонів з оренди землі
Послідовність запуску процедур: оренда землі → продаж землі → аукціони з переважним правом
На дату публікації розробка процедури не обов’язкова для всіх майданчиків.
Про загальну тривалість тестування повідомимо окремо. Попередньо - до кінця серпня
Чекаємо на зворотній зв'язок по ТЗ продажу земельних ділянок (надсилали 27.05.2021)
Після 03.06.2021 надаємо доступ до роботи з процедурами оренди землі на тестовому середовищі
Демо версія процедур доступна для ознайомлення зі сторони IT-спеціалістів майданчиків з 12.06.2021: https://procedure-demo.
prozorro.sale/api/doc
Готуємо ТЗ для майданчиків по роботі з процедурою продажу земельних ділянок з переважним правом
Біллінг у ЦБД
Приклади протоколів: TIE, LLE
Прохання перевірити коректне заповнення протоколів, в першу чергу, протоколів з оренди
Банкрутство
Відповідно до НПА, у процедурах банкрутства (зараз працюють у старій системі) організатору заборонено скасовувати аукціон
після його успішного проведення (початку кваліфікації)
Майданчики реалізувала ці зміни ще під час запуску, зараз на деяких майданчиках зміни відсутні або не працюють
Актуалізуємо ТЗ та тестові сценарії і за 1-2 тижні оголосимо про вибіркову перевірку цього функціоналу
Робота з порядком відображення ілюстрацій
Деталізували вимогу по роботі з ілюстраціями
Очікуємо на зворотній зв'язок щодо коректності роботи з боку майданчиків
Сповіщення для користувачів Єдиного інтерфейсу при перевищенні ставки більше, ніж у 10 разів
У нових модулях аукціонів такий функціонал закладено з моменту запуску
Актуалізуємо ТЗ та тестові сценарії і за 2-3 тижні оголосимо про вибіркову перевірку цього функціоналу
Прохання реалізувати такі сповіщення на стороні майданчика і повідомити у каналах майданчиків

Посилання на презентацію: https://bit.ly/3xdctnZ

