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РЕФЕРАТ 

 

 Магістерська дисертація освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему 

«Кабінет постачальника системи автоматизації електронних закупівель» містить: 

82с., 26 рис., 12 таб., 2 додатки, 30 джерел. 

 Під час написання магістерської дисертації було спроектовано та розроблено 

систему подачі пропозицій до електронних закупівель. Створена система надає 

можливість постачальнику реєструватися, переглядати доступні закупівлі, подавати 

пропозиції та приймати участь в аукціонах, а також укладати договори з 

замовниками. 

 На меті розробки є реалізація особистого кабінету постачальника як веб-

системи, використовуючи новітні технології та патерни для розробки. Створена 

система була реалізована у відповідності до технічного завдання. 

 Для підтвердження відповідності вимогам технічного завдання, а також для 

перевірки якості написаної системи були створені модульні тести. Для тестування 

окремо взятих підсистем реалізовано mock-об’єкти, що дозволило перевірити 

підсистеми без зайвих залежностей. 

 У розділі стартап-проекту проводився аналіз сильних, слабких, нейтральних 

сторін продукту, можливостей виходу на ринок серед конкурентів, а також було 

підтверджено імплементацію системи через підрахунок рентабельності та оцінки 

факторів конкурентноспроможності. 

 Акти про впровадження, які знаходяться у додатках, підтверджують практичну 

значимість проекту. 

ЗАКУПІВЛІ ОНЛАЙН, ПОДАЧА ПРОПОЗИЦІЙ, КАБІНЕТ 

ПОСТАЧАЛЬНИКА, УЧАСТЬ У ЗАКУПІВЛЯХ, ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ 



ABSTRACT 

 

 Master's thesis on the topic "Supplier’s office of the system of automation of 

electronic procurement" contains: 82s, 26 figures, 12 tables, 2 annexes, 30 sources. 

During the writing of the master's thesis, a system of submitting proposals to 

electronic procurement was designed and developed. The system created allows the supplier 

to register, view available purchases, submit offers and take part in auctions, as well as enter 

into contracts with customers. 

The goal of the development is to implement a personal supplier cabinet as a web-

based system using the latest technology and development patterns. The created system was 

implemented in accordance with the technical specification. 

Modular tests were created to confirm compliance with the requirements of the 

technical specification, as well as to check the quality of the written system. To test 

individual subsystems, mock-objects were implemented, which allowed testing subsystems 

without unnecessary dependencies. 

The section of the startup project analyzed the strengths, weaknesses, neutral sides of 

the product, market entry opportunities among competitors, and the implementation of the 

system was confirmed through the calculation of profitability and the assessment of the 

factors of competitiveness. 

The implementation acts contained in the annexes confirm the practical significance 

of the project. 

ONLINE PROCUREMENT, SUBMISSION OF PROPOSALS, SUPPLIER’S 

OFFICE, PARTICIPATION IN PROCUREMENT, TENDERING PROPOSALS 

  



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ПЗ – прграмне забезпечення 

ПС – програмна система 

СКБД – система керування базами даних 

JSON – JavaScript Object Notation 

ЕЦП – електронний цифровий підпис 

БД – база данихй 

UC – Use Case 

UML – Unified Modeling Language 

  



ВСТУП 

 

 Діяльність Prozorro вже протягом декількох років підтвердила, що такої 

системи Україна дійсно потребувала, оскільки вона вирішує ряд проблем, які до цього 

часу вирішити було неможливо. Система Prozorro  – це  урядовий портал,  де 

здійснюються державні закупівлі за допомогою модулів електронного аукціону.  

На відміну від державної системи тендерних закупівель, у даній роботі 

висвітлено реалізацію системи автоматизації комерційних тендерних закупівель для 

бізнесу формату. Тобто подібні майданчики будуть використовуватися 

підприємцями, юридичними особами та IT-компаніями, яких цікавить діяльність 

електронної комерції у напряму  B2B “Business-to-Business” (Бізнес – Бізнесу). За 

даними статистики минулого року даний напрям електронної комерції є найбільш 

успішним, зокрема він дозволив укласти угод на  163 мільярди гривень. Даний проект 

буде розвиватися і в подальшому, оскільки він вигідний і для замовників, 

оскільки  вони матимуть змогу економити власні кошти, обираючи найбільш 

економічно вигідні пропозиції, і з іншої сторони буде вигідний для постачальників, 

які зможуть знаходити потрібні закупівлі та брати у них участь через електронну 

систему торгів. А отже переваги для бізнесу у цілому очевидні. 

До складу системи входитиме тендерний майданчик, який працює за 

аналогічними умовами. Усі ці майданчики входять до єдиної системи електронних 

закупівель і здійснюють свою діяльність на засадах відкритості, вільного 

користування інформацією та її поширення.  Діяльність даних сайтів дозволяє вільно 

копіювати чи поширювати оголошення та тендерну документацію для будь-яких 

цілей, у тому числі комерційних. Ці сайти дозволяють зацікавленим особам 

безкоштовно отримувати інформацію про тендери, однак для ініціаторів тендеру 

розміщення оголошення здійснюється на комерційних засадах. 



Постачальники, які зараєстровані на майданчику можуть подавати пропозиції 

по лоту або позиції тендера. Вони також можуть завантажувати документи до 

пропозиції, приймати участь в аукціонах та спілкуватися з замовниками. 

 Відбір постачальників проходить за принципом найбільш економічно вигідної 

пропозиції та/або іншими критеріями, які встановлені замовником. У цей час 

закупівля переходить до статусу періоду аукціону та розпочинаються торги, що 

проходять у декілька етапів. Розпочинає свою роботу модуль аукціону, який і 

відповідає за прийняття ставок учасників та у результаті роботи якого визначається 

переможець. Після того, як заявки є отриманими, з учасниками проводиться 

додаткова процедура, яка включає ознайомлення із технічними деталями виконання 

завдань. Замовник обирає переможця та завантажує примірник договору, наклавши 

на нього ЕЦП. В свою чергу, постачальник має бути згодним з умовами договору та 

накласти власний ЕЦП, після чого закупівля переходить у статус зевершена.  



2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

 

 В Україні вже на протязі декількох років проводяться тендерні закупівлі через 

електронні системі закупівель. Через динамічний розвиток інтерактивних систем та 

інформаційних технологій, багато процесів стають автоматизованими, що додає їм 

ефективності та спрощує. Серед процесів у бізнесі, що можуть бути автоматизовані, 

значну роль відіграє процес електронних закупівель, котрий вважається одним з 

приводів для корупції та просування інтересів. Шляхом вирішення даної проблеми 

можна вважати виконання тендерних закупівель через тендерні майданчики. 

 До складу систем автоматизації електронних закупівель зазвичай входять 

модуль замовника, постачальника та аукціону. Загалом перевагами тендерних систем 

для автоматизації закупівель є: продуктивність роботи, прозорість інформації, 

вікритість торгів. 

2.1 Державні закупівлі Prozorro 

В Україні наразі проводяться багато реформ у різних секторах, зокрема цікавим 

сектором є державні закупівлі, оскільки ця область являється однією із найбільш 

корумпованих. Такий спосіб підписання контрактів має широке розповсюдження на 

Заході, а також беручи до уваги Євроінтеграцію, автоматизація сектору державних 

закупівель набрала значного розмаху за останні роки. 

 Три роки тому назад, парламентом було прийнято розпорядження щодо 

реалізації та впровадження процедури електронних закупівель. У такий спосіб 

з'явилася можливісь оголошувати тендерні закупівлі державного масштабу через 

онлайн-системи за певних умов. Існує декілька видів закупівель, кожен з яких має 

свої обмеження, наприклад для допорогової закупівлі бюджет не може перевищувати 

двісті тисяч гривень, а у закупівлі для потреб оборони галузь товару або послуги має 

обов'язково бути обрана як воєнні товари.  

Дана система представляє собою центральну базу даних та відкрите API. Під 

систему «Prozorro» було написано багато майданчиків, через які можна приймати 



участь у закупівлях, подавати пропозиції, створювати обговорення або оскарження. 

У свою чергу державні компанії можуть зареєструватися у системі та проводити 

закупівлі онлайн. 

 

Дана система автоматизації державних закупівель була створена три роки назад 

і з того часу в ній було зареєстровано більше двох тисяч державних компаній, які 

яктивно проводять закупівлі через електронні майданчики. Серед найбільш активних 

користувачів системою числяться головні міністерства країни, а більше всього коштів 

було витрачено на закупку товарів та послуг для оборони. 

Впровадження системи «Prozorro» надало колосальну економію коштів у 

державному секторі, яка становить майже пів мільйарда гривень, і постійно стає 

більшою. Автоматизація дозволяє єкономити час на витратах для подачі документів, 

ведення бухгалтерії та переговорах. Варто зазначити, що імплементація онлайн 

системи для державних закупівель суттєво збільшує прозорість та контрольованість 

процедури закупівлі, зменшує можливість для корупції та відмивання коштів. Всі 

документи та договори по тендеру завантажуються у центральну базу даних у 

електронному форматі, що робить їх доступними користувачам у будь-який момент. 

Оскільки формат системи є відкритим, то будь-який спостерігач має можливість 

зайти на портал та перевірити стан тієї чи іншої закупівлі. Так працює підсистема для 

моніторингу закупівель «Dozorro». 



Переваги для бізнесу очевидні, а саме доступність до участі підприємств, які 

раніше не могли вийти на ринок державних закупівель, через змову держзамовників 

із обмеженим колом постачальників. Через вікритість системи автоматизації 

державних закупівель будь-яка компанія може прийняти участь у торгах та 

поборотися за фінансування з державних ресурсів, що покличе за собою зменшення 

загального рівня корупції у межах держави. 

Система “Prozorro” має деякі властивості, що робить її унікальною в рамках 

аналогічних проектів для автоматизації електронних закупівель. Першою перевагою 

є відкритість, а саме достіпність інформації із процесу закупівлі, такої як деталі 

пропозиції постачальників, ціна, тендерна документація, процес обговорення. 

Відкритість системи дозволяє зовнішнім користувачам проводити моніторинг та 

слідкувати за перебігом закупівель. Дана система написана з використанням 

відкритих джерел, а також використовує стандарт Open Procurement Data Standard, що 

може бути використано для обміну даними між різними системами та державами. 

 

Також «Prozorro» - це система тендерних закупівель, яка використовує гібридну 

модель, а саме зберігає інформацію в єдиній центральній базі даних, але зацікавлені 

особи, які мають на це право, можуть мати доступ до інформації через різні 



платформи, обираючи способ доступу, який більше всього їм підходить. Усі 

інтерфейси взаємодіють з API через центральну базу даних для синхронізації данних 

між майданчиками. 

 

Головні діючи особи проекту посідають ключове місце у колі партнерства, що 

є основною метою даної системи та покращує довіру збоку усіх ключових суб’єктів. 

Державні органи відповідають за перелік основних норм та захист даних, компанії 

несуть відповідальність за товари та послуги, які вони надають державним органам і 

компаніям, а незалежні користувачі відповідають за моніторинг та контроль 

закупівель для забезпечення прозорості та чистої конкуренції. 

2.2 Приватні закупівлі Rialto 

На відміну від державних закупівель системи «Prozorro», системи приватних 

закупівель не користуються такою широкою популярністю ввиду відсутності попиту 

серед приватних компаній, які не зовсім зацікавлені у автоматизації закупівель через 

масштаби. Однак подібні системи дозволяють економити витрати для компаній, 

швидко знаходити постачальників для послуг та товарів, а також відслідковувати 

ситувацію на ринку на потрібні категорії. 



Розробники системи Rialto використали досвід системи автоматизації 

закупівель  у державному секторі, але чітко орієнтували свій проект на бізнес. 

Приватні компанії часто реєструвалися на порталі Prozorro і високо оцінювали 

принципи рівності та відкритості цієї системи. 

 

Для участі у закупівлях необхідно пройти реєстрацію як замовник або 

постачальник на торгівельному порталі. Система Rialto дозволяє створювати 

закупівлі різних видів, проводити запити цінових пропозицій, організовувати 

аукціони та редукціони, а також подавати пропозиції до тендерів інших компаній. 

У даній системі можна виділити три типи тендерів: одно- та дво-етапний 

тендер, а також запит цінових пропозицій. 



 

Простий тендер або тендер в один етап – це процедура закупівлі, у якій описані 

конкретні вимоги до товару чи послуги. Пропозиції відбираються відповідно до 

технічного завдання від замовника або підрозділу закупівель, тобто за принципом 

найбільш економічно вигідної пропозиції. Одноетапний тендер використовується в 

нескладних закупівлях, а основною метою є закупити товари або послуги найбільш 

швидким та економічно вигідним шляхом. 

Двохетапний тендер включає етап кваліфікації постачальників та підбирає 

постачальників більш ретельним шляхом. Ціна не відіграє важливу роль, на відміну 

від критеріїв, що створені безпосередньо замовником, наприклад досвід роботи на 

ринку, відповідальність, наявність засобів. Всі учасники закупівлі проходять 

попередню кваліфікацію ще до початку аукціону, переможець не обирається одразу, 

як у однокроковому тендері. Зазвичай процедуру двохетапної закупівлі обирають 

якщо потрібно закупити послуги чи товари за специфічними критеріями до 

постачальників. 

Постачальник отримує наступні переваги у системі: 

- Вибір переможця на відкритих засадах. 

- Вихід на більший ринок товарів та послуг. 

- Рівність для всіх учасників закупівлі. 



- Функція спілкування між постачальником та замовником. 

- Інтуітивно зрозумілий інтерфейс подачі пропозицій. 

Замовник у свою чергу отримує такі переваги через систему: 

- Велика база даних постачальників, що постійно зростає. 

- Безпосередній контроль за закупівлями у режимі онлайн. 

- Інтеграція с системами компанії. 

- Підвищення репутації компанії за рахунок проведення тендерних закупівель у 

відкритому режимі. 

- Зменшення потенційних витрат на закупівлі. 

2.3 Відкрита система для аукціону OpenProcurement 

Дана система представляє собою інструмент з відкритими джерелами коду, що був 

спроектований для автоматизації процесу електронних тендерів, а саме проведення 

аукціону та зворотнього аукціону серед тендерних пропозицій. Фреймворк 

розповсюджується за безкоштовною ліцензією, має простий та зрозумілий API, 

відповідає за збереження інформації по тендеру та аукціону.  

Даний комплекс інструментів було використано при розробці системи 

автоматизації державних закупівель «Prozorro», яка зробила можливим проведення 

чесних закупівель у державному секторі. Ці інструменти дозволяють працювати з 

будь-якими об’ємами тендерів у державному та приватному секторі. Перевагами 

такого продукту є відкритість процесу закупівель, підтримка побудови звітів по 

торгам, а також обмін документів у електронному форматі.  



 

2.4 Висновки за розділом 

 Даний розділ було присвячено огляду рішень присутніх на ринку автоматизації 

електронних закупівель. Були розглянуті системи для державного та приватного 

сектору закупівель, їх основні концепції та переваги, які можна було би використати 

у імплементації власного проекту. Дані рішення на ринку лише набирають 

популярності, з чого можна зробити висновки про актуальність теми дипломної 

роботи. Перевагами систем автоматизації тендерних закупівель є відкритість торгів, 

електронний обіг документів, та захищеність системи від корупції.  



3 ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ 

 

3.1 Формування вимог до майбутньої системи 

З точки зору ефективного використання майданчика розробленої системи 

автоматизації електронних закупівель можливо виділити наступні практичні 

переваги: 

 орієнтується на потреби замовників; 

 має можливість підключення організацій із великою структурою 

підпорядкування; 

 має великий досвід в проведенні торгів і надають допомогу у підготовці до 

організації та участі у тендері; 

 має багато сервісів та функцій для забезпечення зручності роботи на 

майданчику; 

 активно працює у сфері IT. 

Окрім цього, дані майданчик створює ряд додаткових базових переваг, що 

передбачаються системою електронних торгів: 

 Будь-яка людина, яка зацікавлена в отриманні інформації про державні або 

приватні закупівлі, має можливість отримати вичерпну інформацію і про 

об’єкт закупівель, а також отримати доступ до тендерної документації. При 

цьому, якщо певні особи запідозрюють те, що  тендер проходить не 

відповідно до процедур – даний факт поширюється, а організатори такого 

тендеру підлягають адміністративній відповідальності. 

 В системі постійно зберігається історія закупівель, а тому будь-яка 

зацікавлена людина може прослідкувати, яка компанія, коли і скільки 

закуповувала певної продукції, товарів робіт чи послуг. 

 Необхідно зазначити той факт, що саме майданчики з тендерами прагнуть 

привернути до себе більше уваги, на відміну від урядових сайтів. 



Навіть для того, щоб прийняти участь у тендері, необхідно мати певні знання, 

або хоча би отримати консультацію спеціаліста по тому, який чином необхідно 

формувати пакет документів, яким чином подавати оголошення. 

Для того щоб виграти тендер, необхідно подавати документацію в такому 

форматі, щоб не було причин її відхилити.  Окрім цього, досить часто замовник 

товарів або послуг вимагає наявності тендерного забезпечення. 

Незважаючи на значні досягнення у вивченні цієї проблеми, а також теоретичні 

та практичні напрацювання з цього напрямку, деякі питання з управління системою 

закупівель залишаються недостатньо дослідженими. Це стосується, насамперед, 

питань удосконалення організаційно-правових механізмів проведення окремих 

процедур торгів, державного регулювання та контролю системи закупівель, умов 

здійснення закупівель, критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів та ін. 

Зокрема, процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності 

попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного 

стану та технічних і організаційних можливостей учасника. 

Враховуючи велику значущість проведення процедури попередньої 

кваліфікації учасників торгів для забезпечення якісного їх відбору і визначення 

переможця торгів, можна запропонувати наступні заходи щодо вдосконалення 

організації проведення цієї процедури. Слід відзначити, що кваліфікаційні вимоги до 

учасників торгів повинні бути диференційованими в залежності від предмету 

закупівлі, враховуючи наявний розподіл товарів, робіт і послуг за функційним 

призначенням. 

Подальше вдосконалення організаційного механізму здійснення процедури 

попередньої кваліфікації учасників торгів можливо за рахунок доповнення вказаних 

в Законі критеріїв такими, як гарантія якості та екологічності товарів, робіт та послуг, 

що підтверджується сертифікатом їх відповідності стандартам серій ISO 9001 та ISO 

14000. 



Практичне втілення цих заходів дасть можливість залучати до участі в торгах 

найбільш кваліфікованих учасників, що дозволить забезпечити високу якість 

виконуваних робіт або послуг, прозорість й ефективність проведення конкурентних 

процедур закупівель, а також зменшити негативний вплив суб’єктивізму під час 

вибору переможця торгів. 

3.2 Висновки до розділу 

 У даному розділі було проведено огляд існуючих рішень у галузі автоматизації 

електронних закуівель та сформовано вимоги до кабінету постачальника. 

Постачальник повинен мати можливість зареєструватися у системі, переглядати 

оголошені закупівлі та шукати їх за такими параметрами, як назва, галузь, бюджет, 

дата оголошення, локація, назва або ІПН/ЕДРПОУ компанії-замовника тощо. 

Основний функціонал для постачальника буде зосереджено на подачі пропозиції до 

закупівлі. Також постачальник може подавати пропозиції до лоту та позицій 

закупівлі, завантажувати документи та спілкуватися з замовником. Після 

оприлюднення договору замовником, постачальник повинен мати можливість 

затвердити договір за допомогою ЕЦП або залишити правки для замовника. 

  



3 СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ 

 

 На першому етапі було проаналізовано варіанти використання кабінету 

постачальника системи автоматизації електронних закупівель. У системі визначено 

два актори: спостерігач та постачальник. 

 Для того, щоб побудувати діаграми використання, необхідно: 

- виділити діючі суб’єкти для кабінету постачальника; 

- розробити варіанти використання кабінету постачальника з боку актора, які 

визначають набір функціонала ПС; 

- описати варіанти використання коротко у форматі тексту або детально у 

формі таблиць. 

Для спостерігача та постачальника розглянемо варіанти використання у 

наступних підрозділах. 

3.1 Розроблення діаграми варіантів використання спостерігачем 

 Розроблена діаграма використання відображає базовий набір функцій, які 

доступні не авторизованому користувачу системи автоматизації електронних 

закупівель, а саме спостерігачу. 

 Оскільки система призначена для зареєстрованих користувачів, то функціонал 

спостерігача обмежено переглядом існуючих закупівель, пошуку тендера за номером, 

ключовими словами або назвою. Таким чином, спостерігач має доступ до перегляду 

усіх наявних у системі закупівель, які він може фільтрувати за такими критеріями як 

галузь, бюлжет, ЄДРПОУ замовника, статус, дата початку та завершення. 

 У спостерігача наявна можливість зареєструватися у системі як постачальник 

для подальшої роботи та отримання повноцінного функціоналу. 

Діаграма варіантів використання спостерігачем у контексті взаємодії з 

кабінетом замовника системи автоматизації електронних закупівель представлена на 

рис. 3.1. 



 

Рисунок 3.1 – Діаграма використання спостерігачем у контексті кабінету 

постачальника системи автоматизації електронних закупівель 

 Опишемо детальніше деякі із варіантів використання, представлених на 

рисунку 3.1. 

 Прецедент пошук закупівлі більш детально описано у таблиці 3.1. 

 Таблиця 3.1 – UC Пошук закупівлі 

Назва Пошук закупівлі 

Мета або контекст 

використання 

Пошук закупівлі надає спостерігачу можливість 

швидко переглянути інформацію по потрібному 

йому тендеру. 

Область видимості та 

рівень 

Для спостерігача. 

Передумова Спостерігач знаходиться на головній сторінці 

порталу. 



Умова успішного 

виконання 

Спостерігач надає вхідні дані, за якими система 

зможе знайти одну чи декілька закупівель. 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, введення некоректних даних. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор – не авторизований користувач 

системи (спостерігач). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Спостерігач вводить назву закупівлі, 

номер або набір ключових слів. 

 2 Система оброблює надані параметри та 

знаходить за ними одну або декілька 

закупівель. 

 3 Користувач отримує одну або список 

закупівель з короткую інформацією. 

 

 Прецедент реєстрація як постачальник детально описано в таблиці 3.2. 

 Таблиця 3.2 – UC реєстрація як постачальник 

Назва Реєстрація як постачальник 

Мета або контекст 

використання 

Не зареєстрований користувач (спостерігач) бажає 

зареєструватися як постачальник для отримання 

доступу до особистого кабінету та повних 

можливостей системи. 

Область видимості та 

рівень 

Для спостерігача. 

Передумова Відсутні. 

Умова успішного 

виконання 

Спостерігачем було введено коректні дані, зокрема 

ІПН/ЄДРПОУ. 



Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, введення некоректних даних. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор – не авторизований користувач 

системи (спостерігач). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Спостерігач обирає функцію реєстрації 

на будь-якій сторінці порталу. 

 2 Спостерігач вводить особисту 

інформацію, зокрема email, пароль, тип 

компанії, ІПН/ЕДРПОУ та інше. 

 3 Система оброблює надані параметри та 

проводить валідацію ІПН/ЕДРПОУ та 

реєструє нового замовника. 

 4 Спостерігач отримує повідомлення про 

успішну реєстрацію, підтвердження на 

email, а також пропозицію 

авторизуватися одразу. 

 

 Прецедент авторизація у системі представлено детально у таблиці 3.3. 

 Таблиця 3.3 – UC авторизація у системі 

Назва Авторизація у системі 

Мета або контекст 

використання 

Не зареєстрований користувач (спостерігач) бажає 

авторизуватися у системі. 

Область видимості та 

рівень 

Для спостерігача. 

Передумова Відсутні. 



Умова успішного 

виконання 

Спостерігачем було введено коректні дані: логін та 

пароль. 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, введення неіснуючих даних. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор – не авторизований користувач 

системи (спостерігач). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Спостерігач обирає функцію авторизації 

на будь-якій сторінці порталу. 

 2 Спостерігач вводить особисту 

інформацію, зокрема email, пароль. 

 3 Система оброблює надані параметри. 

 4 Спостерігач отримує повідомлення про 

успішну авторизацію або помилку при 

авторизації з більш детальною 

інформацією. 

 

 3.2 Розроблення діаграми варіантів використання системи постачальником 

 Система створена для задоволення потреб постачальника в автоматизації 

електронних закупівель. Вона дозволяє користувачу (постачальнику) переглядати 

закупівлі, власні пропозиції, подавати пропозицію по тендеру, лоту, позиції, 

проводити обговорення з замовниками та підписувати контракти. 

На рисунку 3.2 зображено UC прецеденти для постачальника у системі 

автоматизації електронних закупівель. 



 

Рисунок 3.2 – Діаграма використання постачальником у контексті системи 

автоматизації електронних закупівель 

 Далі будуть детально описані прецеденти використання постачальником, що 

представлені рисунку 3.2. 

 Прецедент подача пропозиції детально описано у таблиці 3.4. 

 Таблиця 3.4 – UC оголошення закупівлі 

Назва Подача пропозиції 

Мета або контекст 

використання 

Постачальник бажає прийняти участь у закупівлі 

подавши пропозицію 

Область видимості та 

рівень 

Для постачальника 



Передумова Постачальник зараєстрований та авторизований у 

системі. 

Умова успішного 

виконання 

Постачальником було введено коректні дані при 

подачі пропозиції: бюджет, супроводжуюча 

документація 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, введення некоректних даних, 

завершення періоду прийому пропозицій 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор –авторизований користувач 

системи (постачальник). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Постачальник вводить дані пропозиції, 

а саме бюджет, завантажує 

супроводжуючу документацію 

 2 Постачальник додає пропозицію по 

лоту 

 3 Постачальник додає пропозицію до 

позицій або вказує на автоматичне 

застосування пропозиції по лоту до 

позицій тендера 

 4 Система успішно створює та зберігає 

пропозицію постачальника 

 

 Прецедент вибір переможця детально описано в таблиці 3.5. 

 Таблиця 3.5 – UC обговорення з замовником 

Назва Обговорення з замовником 



Мета або контекст 

використання 

Постачальник бажає задати питання замовнику 

щодо умов закупівлі 

Область видимості та 

рівень 

Для постачальника 

Передумова Постачальник зараєстрований та авторизований у 

системі. 

Умова успішного 

виконання 

Постачальником було введено коректні дані для 

тексту запитання 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор –авторизований користувач 

системи (постачальник). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Постачальник знаходить закупівлю по 

якій він бажає звернутися до замовника 

із запитанням. 

 2 Постачальник вводить текст запитання 

та завантажує потрібні документи. 

 3 Система реєструє запитання та надсилає 

повідомлення замовнику. 

 

 Прецедент підписання договору більш детально описано у таблиці 3.6. 

 Таблиця 3.6 – UC підписання договору 

Назва Підписання договору 

Мета або контекст 

використання 

Постачальник бажає укласти електронний договір 

з замовником. 



Область видимості та 

рівень 

Для замовника та постачальника. 

Передумова Постачальник зараєстрований та авторизований у 

системі. 

Умова успішного 

виконання 

Замовником було завантажено документ договору 

та накладено цифровий підпис, постачальник 

повинен накласти власний підпис. 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, відміна вибора переможця 

замовником, проблеми з накладанням цифрового 

підпису. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор –авторизований користувач 

системи (постачальник). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Постачальник переходить на сторінку 

укладання договору. 

 2 Постачальник підписує завантажений 

замовником договір за допомогою ЕЦП. 

 3 Система реєструє укладений договір, 

переводить закупівлю у статус 

завершено. 

  

3.3 Висновки до розділу 

 У ході розділу були розроблені UC-діаграми для кабінету постачальника 

системи автоматизації електронних закупівель. В системі визначено два головних 

актора: спотерігач та постачальник. Постачальник включає всі можливості 

спостерігача у системі та доповнює їх можливістю подавати пропозиції до закупівель, 



лоті та позицій, переглядати подані пропозиції, спілкуватися з замовником та 

підписувати контракт.  

Під час розробки діаграм використання було застосовано UML нотацію, яка 

дозволяє зображувати взаємодію акторів із системою. У вигляді таблиць детально 

було описано складні прецеденти системи. Більш прості прецеденти були описані 

коротко у текстовому форматі.  

  



4 СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ 

 

Структурна схема кабінету замовника системи автоматизації електронних 

закупівель, що представлена в додатку, відображає основні компоненти системи та 

зв’язок між кожним з них. Система має класичну три-рівневу архітектуру та 

складається з клієнту, серверу та серверу бази даних. Більш докладний огляд кожного 

з рівнів приведено нижче. 

 4.1 Клієнтський рівень 

 Фізично клієнт представлений програмним засобом інтернет-браузером, що 

встановлено на комп’ютері користувача. Забезпечення работи клієнтської частини із 

сервером надає модуль Angular, він направляє усі запити до веб сервера, отримує та 

оброблює інформацію з відповідей, якщо вони наявні.  

 Клієнт реалізує тонкий тип архітектури, що означає, що він не містить 

програмної логіки, а лише отримує готову інформацію від сервера. Це дозволяє 

суттєво збільшити як безпеку даних, через чітке розмежування відповідальностей, так 

і полегшити тестування та підтримку програмного додатка під час життєвого циклу 

ПЗ. 

 4.2 Серверний рівень 

 Сервер розроблюваного програмного засобу представляє з себе стандартні 

MVC компоненти (моделі, преставлення, та контроллери) та мікросервіси 

TenderApiService, TenderBiddingService. Задачою компонентів MVC у даній системі є 

перевірка, або валідація даних, отриманих від клієнта, та звернення до доцільного 

мікросервіса. Це в свою чергу дозволяє збільшити безпеку системи, бо мікросервіси 

в такому випадку не є доступними зовні беспосередньо, а викликаються лише через 

контроллер. 

 Репозиторій DatabaseRepository надає можливість мікросервісам отримати 

доступ до бази даних, яка розташована на сервері бази даних, це робить можливими 



зчитування, видалення, зміну та оновлення даних та процедур, що зберігаються у базі 

даних.. Це дозволяє абстрагувати базу даних від мікросервісів, використовуючи 

DatabaseServer, який розташовує на собі базу даних MSSQL. 

 Далі надано перелік мікросервісів та їх функціоналу. 

 4.2.1 Мікросервіс TenderApiService 

 Цей мікросервіс є відповідальним за додавання закупівлі, оновлення, створення 

позиції або лоту. Він є головним у системі. В той самий час він абстрагує програмну 

частину логіки закупівлі, визначення переможця та процесу підписання контракту. 

 4.2.2 Мікросервіс TenderBiddingService 

 Цей мікросервіс керує додаванням пропозиції до тендерної угоди, позиції, лоту 

отримання пропозицій, підписання документа договору постачальником. 

 4.3 Висновки до розділу 

 Цей розділ було присвячено розробці структурної схеми кабінета 

постачальника. Архітектура системи поділена на три рівні: клієнт, сервер та сервер 

бази даних. Також було розглянуто мікросервіси що забеспечують функціонування 

серверної частини системи. Було приведено сценарії їх використання під час 

опрацювання закупівель та пропозицій. Виклик цих мікросервісів можливий тільки 

методом звернення від відповідного контроллера на сервері системи, що підвищує 

захищенність системи у цілому. 

  

. 

  



3 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Model-view-controller — це шаблон побудови архітектури програмного 

забезпечення, який передбачає поділення елементів системи на три принципових 

группи: модель, представлення та контроллер. 

Даний підход дозволяє відділити дані, які представлені моделлю, від 

користувацького інтерфейсу, який відповідає поточному вигляду програми, що 

призводить до того, що зміни, внесені користувачом впливають на данні в 

контрольованій манері. В той же самий час, зворотнє також є правдою: зміни в моделі 

данних не призводять до примусових змін в інтерфейсі користувача.  

Шаблон має на меті забезпечення реалізації ПЗ у гнучкій та функціональніцй 

манері, що спрямовано на полегшення потенційного масштабування программи під 

час життєвого циклу. У крупних програмних продуктах, така систематизація 

компонентів також має додаткову перевагу у поліпшенні струтуризації та 

ортогональності више зазначенних компонентів.  

Різні середовища програмування дозволяють досягнути реалізації патеррна 

MVC різними засобами, але піддтримка такої можливості на рівні самої мови є 

суттєвою вимогою у разі розроблення крупних програмних додатків. 

 

Є три основних можливості реалізації компонентів під час використання 

шаблону MVC: 

 Використання стандартноъ реалізації 

 Наслідування та реалізація власного класу 

 Абсолютна зміна функціоналу методом реалізації на рівні інтерфейсу 

Також цей паттерн дозволяє забезпечити жорсткий контроль на рівні 

безпесередньої веб-сторінки 



 Стандартизація веб-розмітки 

 Управління реквестами до серверу 

Останньою перевагою паттерну MVC э зручність тестування отриманого 

продукту. 

Винесення окремих задач додатку до різних, окремих одна від одної частин 

програмного забезпечення, які дозволяють будувати додатки, що легко тестуються. 

Розподілення рутин програмного засобу у відокремленні частини програмного 

продукту дозволяє побудову системи з можливістюю легкового тестування як на рівні 

компонентів так і на рівні інтеграції цілостної системи. 

Об’єкти представлення даних, які є підпорядковані контроллеру входять до 

моделі преставлення. Операції перетворення та об’єкти збереження данних під час 

виконання программи є частю моделі предметної області. 

Технологія Entity Framework дозволяє створення та наповнення таблиць у базі 

данних, використовуючи дані безпосередньо з моделі представлення, цей метод 

організації взаємодії між програмною частиною та базою данних дозволяє 

контролювати роботу бази даних безпосередньо з коду. 

Інтерфейс користувача відповідає за відображення певної частки моделі даних. 

Це дозволяє оновлювати лише необхідні дані для представлення користувачу, 

учуваючи проблеми жорсткої зв’занності представлення та даних.  

Задача контрллеру даних є обробка запитів, оперування моделлю та керування 

представленням даних під час відображення користувацького інтерфейсу. 

 

Мова програмування С# 

Важливою метою мови C# було забезпечення простоти вивчення та 

використання синтаксису розробниками програмного забезпечення. Задля цього за 

основу було взято синтаксис мов C та C++, які були одними з домінуючих програмних 



мов у тій час. Це дозволяє розробникам, що працювали з више зазначенними мовами, 

без зайвих складностей перейти на мову C#. У той самий час, C#  має великий набір 

власних впроваджень, який постійно зростає, а сама мова у рамках платформи .NET 

постійно оновлюється корпорацією Microsoft.  

Мова С# реалізує основні принципи ООП: 

 Абстрагування класів данних від їх безпосередньої реалізації 

(екземплярів). Це робить можливим інстанціювання об'єктів 

відокремлено від родительских класів на єтапі виконная програмного 

засобу. 

 Поліморфізм, або можливість реалізації однакового функціоналу різними 

програмними засобами.  

 Наслідування, що дозволяє уникнути дублювання коду між окремими 

класами, що відносяться до однієї і тієїж частини предметної області, а 

також вистроїти структуру між відповідними класами у іерархічному 

стилі. 

 Інкапсуляція, що забезпечує приховування певної частини програмної 

реалізації від решти коду, що дозволяє структурувати програмний код та 

забезпечити розмежування відповідальності, простоти реалізації та 

підтримки коду. 

 

Основним фреймворком розробки з використанням мови C# залишається 

платформа .NET корпорації Microsoft. Ця платформа є орієнтованую  в першу чергу 

на комп’ютерні прилади під керуванням операційних систем сімейства Windows, але 

наявна підтримка і інших популярних операційних систем, таких як: MacOS, Android, 

сімейства Unix та інших. Це є можливими, завдяки використання віртуальної машини, 

як проміжкового шару для виконання програмного коду після етапу компіляції, 

замість викоанння програмного коду безпосередньо засобами операційної системи, 

як у випадку мов C та C++, які є попередниками мови C#. Це має на меті зробити мову 



C# кроссплатформенною та забезпечити працездатність одного коду на різних 

комп'ютерних приладах та операційних системах, що на практиці по цей день є лише 

частково реалізовано. 

 

 

  



6 ER-ДІАГРАМА 

 

 6.1 Опис ER-діаграми 

Задля того щоб забезпечити можливість користування даними великою 

кількістю користувачів одночасно, при проектуванні логічної моделі БД, потрібно 

приділити увагу усуненню надлишковості даних та максимізувати надійність 

збереження даних. Дотримування цих вимог є необхідним незалежно від загальної 

моделі даних. 

Усі попередні відомості щодо можливих обмежень розроблюваного програмного 

засобу, які можуть впливати на відносини між даними або їх значеннями, а також 

інформація про їх характеристики та зв’язки, будуть впливати і на складність 

дотримання до попередніх принципів. Впорядкування цієї інформації про 

характеристики даних бази розроблюваного програмного продукту, є частиною 

проблеми впорядкування функціональної відповідності даних, яка утворюється 

наявністю вимог та обмежень на відносини між даними у системі. 

Найбільш очевидним способом відображення функціональної залежності є 

створення таблиці, що в свою чергу, за визначенням, є структурою утворенною 

певним відношенням, таким чином функціональна залежність стає зв’язаною з 

залежністю відношення.  

Наступним кроком є утворення реляційної моделі за інформацією про сутності 

та відношення між ними. У реляційній моделі бази даних усі сутності та відношення 

зображуються у вигляді таблиць, які в свою чергу містять певну кількість строк та 

стовбців. Обов’язковим для кожного поля, що містить певні дані, є наявність імені та 

типу даних. Від типу залежить функціонування поля на рівні представлення. 

Допускаються опціональні атрибути, що означає, що вони можуть, як містити певні 

значення, так і дорівнювати нулю. Реляційна модель бази даних була побудована у 

програмному засобі Mircosoft Visio та надана у додатку Б.  

 

 



 6.2. Опис схеми БД 

 На початку концептуального проектування таблиць бази даних було виділено 

сутності системи. Спираючись на аналіз інформації, яка буде оброблятися системою, 

виокремлено такі сутності, що представлені у таблиці 6.1. 

 Таблиця 6.1 – Перелік сутностей 

Ім’я сутності Опис 

Тендери Містить інформацію про закупівлі створені 

замовниками. 

Лоти Містить інформацію про лоти до закупівель. 

Пропозиції Містить інформацію про пропозиції до 

закупівель. 

Контракти Містить інформацію про підписані контракти 

закупівель. 

 

 Для кожної сутності провелося виділення атрибутів, які пов’язані з нею, що 

наведено в таблиці 6.2. 

 Таблиця 6.2 – Атрибути сутностей 

Сутність Атрибути 

Тендери Статус, Назва, Опис, Бюджет, Валюта, ПДВ, 

Початок прийому пропозицій, Кінець 

прийому пропозицій, Інформація про 

компанію, Контактна особа, Тип закупівлі, 

Додаткові атрибути, Список нецінових 

показників, Список документів, Список 

критеріїв, Дата створення, Дата модифікації, 

Видалений. 



Лоти Тендер, Етап, Назва, Опис, ПДВ, Статус, 

Додаткові атрибути, Список нецінових 

показників, Список документів, Список 

критеріїв, Дата створення, Дата модифікації, 

Видалений. 

Пропозиції Тендер, Лот, Статус, Постачальник, Email, 

ЕДРПОУ, Назва компаныъ, Додатковы 

параметри, Видалена. 

Контракти Пропозиція, Постачальник, Статус, Сума. 

 

 За етапом виділення сутностей та атрибутів перейдено до наступного етапу, а 

саме фізичного моделювання бази даних. Для кабінету замовника системи 

автоматизації електронних закупівель було визначено прдеставлені у таблицях нижче 

поля, значення, типи даних та обмеження. 

 Таблиця 6.3 – Tenders (Тендери) 

Назва поля Значення Тип даних Обме

ження 

Id Ідентифікатор BIGINT PK, 

NN 

Guid Унікальний 

ідентифікатор 

UNIQUEIDENTIFIER NN 

Status Статус INT NN 

Title Назва закупівлі NVARCHAR(1500) NN 

Description Опис закупівлі NVARCHAR(2500) - 

Budget Бюджет закупівлі MONEY DEFAULT(0) - 

CurrencyIso Код валюти у 

форматі ISO 

INT NN 

IsVat Закупівля з ПДВ BIT DEFAULT(0) - 



StartBid Дата та час початку 

прийому пропозицій 

DATETIMEOFFSET(7) - 

EndBid Дата та час кінця 

прийому пропозицій 

DATETIMEOFFSET(7) - 

InfoCompany JSON інформації 

про компанію 

NVARCHAR(MAX) NN 

ContactPerson JSON інформації 

про контактну особу 

NVARCHAR(MAX) NN 

TenderType Тип закупівлі: 

аукціон, редукціон, 

запит цінових 

пропозицій 

INT NN 

AdditionalAttributes JSON будь-яких 

додаткових 

властивостей 

закупівлі (для 

підтримки нових 

підключень) 

NVARCHAR(MAX) - 

ListFeatures JSON списку 

нецінових 

показників 

NVARCHAR(MAX) - 

ListDocuments JSON списку 

документів до 

закупівлі 

NVARCHAR(MAX) - 

ListCriteriaGroups JSON критеріїв 

закупівлі, 

встановлених 

замовником 

NVARCHAR(MAX) - 



DateCreate Дата оголошення 

закупівлі 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATET

IMEOFFSET()) 

NN 

DateModified Дата внесення змін 

до закупівлі 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATET

IMEOFFSET()) 

- 

IsRemoved Чи було видалено 

закупівлю із 

системи 

BIT DEFAULT(0) - 

 

 Таблиця 6.4 – Lots (Лоти) 

Назва поля Значення Тип даних Обм

ежен

ня 

Id Ідентифікатор BIGINT PK, 

NN 

TenderId Ідентифікатор 

пов’язаного тендера 

BIGINT FK, 

NN 

Guid Унікальний 

ідентифікатор 

UNIQUEIDENTIFIER NN 

Status Статус INT NN 

Title Назва лоту NVARCHAR(1500) NN 

Description Опис лоту NVARCHAR(2500) - 

IsVat Закупівля з ПДВ BIT DEFAULT(0) - 

AdditionalAttributes JSON будь-яких 

додаткових 

властивостей лота 

(для підтримки 

нових підключень) 

NVARCHAR(MAX) - 



ListFeatures JSON списку 

нецінових 

показників 

NVARCHAR(MAX) - 

ListDocuments JSON списку 

документів до лота 

NVARCHAR(MAX) - 

ListCriteriaGroups JSON критеріїв лота, 

встановлених 

замовником 

NVARCHAR(MAX) - 

DateCreate Дата створення лота DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETI

MEOFFSET()) 

NN 

DateModified Дата внесення змін 

до лота 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETI

MEOFFSET()) 

- 

IsRemoved Чи було видалено 

лот із системи 

BIT DEFAULT(0) - 

 

 Таблиця 6.5 – Bids (Пропозиції) 

Назва поля Значення Тип даних Обм

ежен

ня 

Id Ідентифікатор BIGINT PK, 

NN 

StageId Ідентифікатор 

пов’язаного етапу 

BIGINT FK, 

NN 

TenderId Ідентифікатор 

пов’язаного тендеру 

BIGINT FK, 

NN 

LotId Ідентифікатор 

пов’язаного лоту 

BIGINT FK, 

NN 



Guid Унікальний 

ідентифікатор 

UNIQUEIDENTIFIER NN 

Status Статус пропозиції INT NN 

UserId Ідентифікатор 

постачальника 

BIGINT NN 

Email Email постачальника NVARCHAR(50) NN 

Edrpou Код постачальника у 

реєстрі 

NVARCHAR(15) NN 

CompanyName Назва компанії 

постачальника 

NVARCHAR(50) NN 

BidParameters JSON списку 

додаткових 

параметрів закупівлі 

NVARCHAR(MAX) - 

DateCreate Дата створення 

пропозиції 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETI

MEOFFSET()) 

NN 

DateModified Дата внесення змін 

до пропозиції 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETI

MEOFFSET()) 

- 

IsRemoved Чи було видалено 

пропозицію із 

системи 

BIT DEFAULT(0) - 

 

 Таблиця 6.6 – Awards (Контракти) 

Назва поля Значення Тип даних Обм

ежен

ня 

Id Ідентифікатор BIGINT PK, 

NN 



StageId Номер етапу 

закупівлі 

BIGINT FK, 

NN 

TenderId Ідентифікатор 

пов’язаного тендеру 

BIGINT FK, 

NN 

LotId Ідентифікатор 

пов’язаного лоту 

BIGINT FK, 

NN 

ItemId Ідентифікатор 

пов’язаної позиції 

BIGINT FK, 

NN 

BidId Ідентифікатор 

пов’язаної 

пропозиції 

BIGINT FK, 

NN 

UserId Ідентифікатор 

постачальника 

BIGINT FK, 

NN 

Status Статус договору INT NN 

Rate Сума договору DECIMAL NN 

 

 Додатково були розроблені збережені процедури для створення та оновлення 

пропозицій, отримання списку пропозицій по закупівлі, лоту, позиції, створення та 

редагування контрактів, отримання контрактів закупівлі. 

 6.3 Висновки до розділу 

 Розділ було присвячено розробці ER-діаграми для кабінету постачальника 

системи автоматизації електронних закупівель, а саме було виділено сутності, такі як 

пропозиціх та контракти, описані їх атрибути, типи данних, обмеження. Слідом було 

розроблено фізичну модель бази даних, а додатково були створені збережені 

процедури для проведення основних операцій із об’єктами. Первинні та зовнішні 

ключі забезпечують цілісність даних у БД. 

  



7 РЕАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ЛОГІКИ СИСТЕМИ 

 

 У ході розробки програмного продукту для автоматизації певного процесу має 

місце система правил роботи із інформацією, яка впорядковує зв’язки та залежності 

елементів даних від тенденцій ведення певної діяльності. Така система називається 

бізнес-логікою або доменною логікою. 

 У розробленому кабінеті постачальника системи автоматизації електронних 

закупівель бізнес-логіку було імплементовано на рівні мікросервісів з використанням 

технологій .NET Core та ASP.NET Core, які використовують для обміну данними 

формат JSON. Виклики мікросервісів відбуваються через контроллери, які 

ретранслюють виклик з клієнта, таким чином забезпечуючи безпеку всієї системи від 

несанкціонованого доступу та можливих DDOS-атак, а також для безпеки 

використовуються параметри авторизації при виклику методів. 

 7.1 Сервіс договорів AwardService 

 Даний сервіс призначено для роботи з договорами, а саме підписання договору 

з замовником, відхилення договору, отримання усіх договорів по закупівлі та 

пропозиціям. 

 Клас AwardService складається з наступних методів: 

1. Метод UpsertAward. Метод виконує створення нового догову за визначеною 

пропозицією для закупівлі. На вхід приймається параметр AwardDTO, який 

містить інформацію по договору та пропозиції. Параметр валідується на 

контролері, сервіс лише звертається до збереженої процедури у БД та 

зберігає новий договір. 

2. Метод GetAwardsByBidId. Метод відповідає за повернення списку 

контрактів для закупівлі за ідентифікатором пропозиції. Даний метод 

викликає збережену процедуру GetAwardsByObjectTypeAndId, якій на вхід 

передається тип об’єкту Bid (пропозиція) та ідентифікатор пропозиції. 

Процедура шукає всі контракти по пропозиції, повертає їх у форматі JSON, 



після чого сервіс через конвертори створює модель договору AwardDTO і 

повертає список таких моделей на клієнт. 

3. Метод GetAwardsByTenderId. Метод відповідає за повернення списку 

контрактів для закупівлі за ідентифікатором закупівлі. Даний метод 

викликає збережену процедуру GetAwardsByObjectTypeAndId, якій на вхід 

передається тип об’єкту Tender (закупівля) та ідентифікатор закупівлі. 

Процедура шукає всі контракти по закупівлі, повертає їх у форматі JSON, 

після чого сервіс через конвертори створює модель договору AwardDTO і 

повертає список таких моделей на клієнт. 

4. Метод GetAwardsByLotId. Метод відповідає за повернення списку 

контрактів для лоту за ідентифікатором лоту. Даний метод викликає 

збережену процедуру GetAwardsByObjectTypeAndId, якій на вхід 

передається тип об’єкту Lot (лот) та ідентифікатор лоту. Процедура шукає 

всі контракти по лоту, повертає їх у форматі JSON, після чого сервіс через 

конвертори створює модель договору AwardDTO і повертає список таких 

моделей на клієнт. 

5. Метод GetAwardsByItemId. Метод відповідає за повернення списку 

контрактів для позиції за ідентифікатором позиції. Даний метод викликає 

збережену процедуру GetAwardsByObjectTypeAndId, якій на вхід 

передається тип об’єкту Item (позиція) та ідентифікатор позиції. Процедура 

шукає всі контракти по позиції, повертає їх у форматі JSON, після чого 

сервіс через конвертори створює модель договору AwardDTO і повертає 

список таких моделей на клієнт. 

6. Метод GetAwardById. Метод повертає контракт за ідентифікатором, 

викликаючи збережену процедуру у БД для повернення контракту у форматі 

JSON, який потім оообробляється сервером за допомогою конверторів та 

повертається модель AwardDTO клієнтові. 

7. Метод GetAwardDocumentsById. Даний метод містить логіку для отримання 

списку документів до контракту. Реалізація метода містить виклик 

збереженої процедури, яка повертає список документів з БД у форматі JSON, 



який розпізнається у сервісі та за допомогою конверторів створюється 

список моделей DocumentDTO, кожен з яких містить опис документу, який 

повертається на клієнт. 

7.2 Сервіс пропозицій BidService 

 Сервіс призначено для роботи з пропозиціями закупівлі: подачі нової 

пропозиції, отримання всіх пропозицій для користувача, по закупівлі, по лоту. 

 Клас BidService складається з наступних методів: 

1. Метод GetBidByTenderId. Метод містить логіку для отримання пропозицій 

за ідентифікатором закупівлі. Повертає список пропозицій з БД. 

2. Метод GetBidResultByUser. Метод містить логіку для отримання повної 

інформації по пропозиції постачальника за ідентифікатором користувача та 

закупівлі. 

3. Метод GetBidLotByLotId. Метод містить логіку для отримання списку 

пропозицій до певного лоту закупівлі для постачальника. 

4. Метод GetAllBidLotByLotId. Метод містить логіку для отримання списку 

пропозицій до всіх лотів закупівлі від всіх постачальників. 

5. Метод UpsertBid. Метод виконує вставку нової пропозиції по закупівлі або 

оновлення вже існуючої. Викликає збережену процедуру, яка приймає на 

вхід BidDTO та додає його до БД. 

6. Метод UpsertBidLot. Метод виконує вставку нової пропозиції по лоту або 

оновлення вже існуючої. Метод викликає збережену процедуру, яка приймає 

на вхід BidLotDTO та додає його до БД. 

7.3 Реалізація Web API 

Web API було реалізовано на основі технологій ASP .NET Core MVC, 

контроллери виконують роль маршрутизаторів та перенаправляють запити на 

відповідні мікросервіси. В таблиці 7.1 наведено перелік основних методів дії. 



Шлях Тип Опис Параметри Повертаєме 

значення 

Tender/GetList GET Отримати 

список 

закупівель 

filterParameter

s, 

companyEdrpo

u 

StatusCode 

200 – OK + 

список 

TenderDTO 

StatusCode 

204 – 

NoContent 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Tender/GetTender

ById/{tenderId} 

GET Отримати 

закупівлю за 

ідентифікаторо

м 

tenderId StatusCode 

200 – OK + 

TenderDTO 

StatusCode 

404 – 

NotFound 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Tender/Upsert POST Додати нову 

закупівлю або 

оновити 

існуючу 

TenderJson StatusCode 

201 – Created 

StatusCode 

403 – 



Forbidden 

(немає 

доступу) 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Tender/Delete/{ten

derId} 

DELETE Видалити 

закупівлю 

tenderId StatusCode 

200 – OK 

StatusCode 

403 – 

Forbidden 

(немає 

доступу) 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Bid/GetBidByTen

derId 

GET Отримати всі 

пропозиції по 

закупівлі 

tenderId StatusCode 

200 – OK 

StatusCode 

404 – Not 

Found 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 



Bid/GetBidLotByL

otId 

GET Отримати 

пропозиції по 

лоту для 

замовника 

tenderId StatusCode 

200 – OK 

StatusCode 

403 – 

Forbidden 

(немає 

доступу) 

StatusCode 

404 – Not 

Found 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Bid/GetAllBidLot

ByLotId 

GET Отримати 

список 

пропозицій по 

лоту 

lotId StatusCode 

200 – OK 

StatusCode 

404 – Not 

Found 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Bid/UpsertBid POST Створити нову 

пропозицію по 

закупівлі 

bids StatusCode 

201 – Created 

StatusCode 

403 – 



Forbidden 

(немає 

доступу) 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Bid/UpsertBidLot POST Створити нову 

пропозицію по 

лоту 

Bid StatusCode 

201 – Created 

StatusCode 

403 – 

Forbidden 

(немає 

доступу) 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Award/GetAward

ById/{awardId} 

GET Отримати 

контракт за 

ідентифікаторо

м 

awardId StatusCode 

200 – OK 

StatusCode 

404 – Not 

Found 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 



Award/GetAwards

ByTenderId/{tende

rId} 

GET Отримати 

контракти за 

ідентифікаторо

м закупівлі 

tenderId StatusCode 

200 – OK 

StatusCode 

404 – Not 

Found 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Award/GetAwards

ByLotId/{lotId} 

GET Отримати 

контракти за 

ідентифікаторо

м лоту 

lotId StatusCode 

200 – OK 

StatusCode 

404 – Not 

Found 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

Award/GetAwards

ByItemId/{itemId} 

GET Отримати 

контракти за 

ідентифікаторо

м позиції 

itemId StatusCode 

200 – OK 

StatusCode 

404 – Not 

Found 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 



Award/Upsert POST Створити 

новий контракт 

awardJson StatusCode 

201 – Created 

StatusCode 

403 – 

Forbidden 

(немає 

доступу) 

StatusCode 

500 – 

помилка 

сервера 

 

7.4 Висновки до розділу 

У цьому розділі було описано програмну реалізацію кабінету постачальника 

системи автоматизації електронних закупівель, представлено головні сервіси та 

методі, які вони реалізовують. Зокрема у вигляді таблиць було описано API-методи 

для роботи з закупівлями, пропозиціями та контрактами. 

.У таблицях API-методів представлено адресу методу, ключове слово, короткий 

опис, список параметрів, а також можливі варіанти відповіді серверу. 

  



8 РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕРФЕЙСА КОРИСТУВАЧА 

 

 Під час розроблення користувацького інтерфейсу системи автоматизації 

електронних закупівель для постачальника було використано передові інструменти у 

області веб-програмування, а саме Angular та Bootstrap. Дані технології дозволили 

досягти дружнього та адаптивного UI, який би однаково відображався на всьому 

сімействі браузерів та платформ. 

 8.1 Екрани інтерфейсу користувача 

 

 

Рисунок 8.1 – Титульна сторінка системи 



 

Рисунок 8.2 – Перегляд списку тендерів 

 

Рисунок 8.3 – Реєстрація компанії постачальника 



 

Рисунок 8.4 – Авторизація для постачальника 

 

Рисунок 8.5 – Перегляд інформації про закупівлю 

 8.2 Висновки до розділу 

 Даний розділ описує та надає приклади розроблених екранів користувацького 

інтерфейсу для постачальника у системі автоматизації електронних закупівель, серед 

яких є реєстрація постачальника, авторизація постачальника, перегляд списку 

тендерів, деталів тендеру. Було зокрема зазначено перелік інструментів, які 

застосовувалися для покращення процесу розробки клієнтської частини. 

  



9 ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ 

 

Дуже важливим етапом у розробці будь-якого програмного продукту є 

тестування отриманої системи. Задля досягнення задовільного рівня відтестованності 

необхідно забезпечити перевірки коду відповідними тестами на етапі розробки, 

методом так званого юніт-тестування, а перевірку поточного компонента на 

коректність обробки зовнішніх даних, є доцільним здійснити методом мок-

тестування. 

 9.1 Модульне тестування 

 Для здійснення модульного тестування був задіяний безкоштовний фреймворк 

xUnit. Це програмний засіб має відкритий вихідний код та в свою чергу використовує 

бібліотеку NUnit v2. Ця бібліотека є дуже зручною до використання та інтеграції на 

платформі .NET. Основні корисні риси даної бібліотеки включають наступні 

можливості: 

 Використання assert-методів замість властивостей для перевірки виключень 

 Замість спеціалізованих атрибутів використовується стандартний функціонал 

мови програмування C#: конструктори, наслідування класів та реалізація 

інтерфейсів. 

Це відкриває багато можливостей щодо налаштування поведінки перебігу тестів, 

параметрів запуску, умов виходу тощо.  

У використаній методології є два основних види тестів: факт та теорія. Фактом 

називається юніт тест, що не потребує вхідних даних або параметрів і є логічно 

відокремленим від решти коду. Якщо тест потребує певних вхідних даних, або має 

декілька варіантів перебігу виконання, такий тест називається теорією. Вхідні дані у 

свою чергу можуть подаватися використанням спеціалізованних атрибутів, або 

братися з вже наявних у попередніх членів теорії. 



 З використанням више зазначеного фреймворку було ретельно здійснено 

модульне тестування програмного коду та перевірена коректність обробки даних 

вводу. Це було здійснено методом використання двох теорій, що відповідали двом 

різним моделям – коректній і некоректній, та перевірки плину обробки по кожній з 

них. Нульова модель була в свою чергу протестована з використанням окремого факт-

метода. 

9.2 Тестування залежностей  

Тестування залежностей було виконано за допомогою безплатної бібліотеки Moq. 

Ця біблеотека була разроблена для створення мок-тестів для програмних засобів на 

платформі .NET, маючи на меті задіяти новий функціонал цієї патформи, такий як 

лінк-вирази та лябда-функції. Це суттєво збільшує потужність та простоту 

використання бібліотеки, що вигідно відрізняє її від наявних конкурентів.  

Використовуючи даний фреймворк, мок-тестування можно проводити, як для 

змістовних класів, так і для інтерфейсів. Програмний інтерфейс фреймворку є дуже 

простим у використанні та не вимагає від користувача суттєвого досвіду у мок-

тестуванні та попередніх знань щодо створення мок-об’єктів у цілому, документація 

до фреймворку містить велику кількість доступних шаблонів.  

Основні характеристики даної бібліотеки: 

- Відсутність можливості використання строкових типів або базового типу об’єкт 

для вихідних значень робить цей фреймворк строготипізованим. 

- Наявна підтримка вспливаючих підказок та інших можливостей intellisence. 

- Задання типів поведінки мок-об’єкту дозволяє здійснити контроль над 

перебігом його життєвого циклу під час виконання. 

- Можливість застосування мок-тестування не лише до класів, а і до інтерфейсів. 

- Конструктори мок-об’єктів можуть приймати вхідні параметри. 

- Наявна система івентів, що функціонує подібно до івентам мови С#. 

- Можливість використання ссилочних та зворотніх параметрів. 



Цей фреймворк було використано для написання тестів по перевірці 

функціонування сервісів системи закупівель з кабінета постачальника. Перевірка 

основних CRUD-операції була виконана створенням мок-об’єктів відповідно до 

основних сутностей системи. 

Це дозволило переконатися, що отримані сервіси коректно обробляють вхідні дані, 

що в свою чергу зробило можливим відокремлене тестування кожного с сервісів, без 

залучення зв’язаних сервісів, що є незаперечною перевагою данного методу 

тестуванння. 

9.3 Тест-кейси 

Функціонування системи та коректність її роботи була перевіренна під час 

тестування. Тестування окремих функцій проводилось поетапно перевіряючи чи 

задовольняють вони усім вимог, означеним на попредньому кроці. Таблиці нижче 

мають список оброблених тест-кейсів, що були використанні для функціонального 

тестування системи. 

Таблиця 9.1 – Коректна реєстрація постачальника 

Мета тесту: Перевірка функції “Реєстрація постачальника” з 

правильними даними 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, веб-додаток відкрит на головній 

сторінці, замовник не зареєстрований 

Вхідні дані: E-mail, логін користувача, ім’я, прізвище, пароль, назва 

компанії, адреса, ІПН/ЕДРПОУ (коректні дані) 

Схема проведення 

тесту: 

Перейти на сторінку “Реєстрація”, ввести дані у відповідні 

поля, натиснути кнопку “Реєстрація” 



Очікуваний результат: Користувача авторизовано та перенаправило до 

особистого кабінету 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Відкрита сторінка особистого кабінету 

 

 Таблиця 9.2 – Некоректна реєстрація 

Мета тесту: Перевірка функції “Реєстрація постачальника” з 

неправильними даними 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, веб-додаток відкрит на головній 

сторінці, замовник не зареєстрований 

Вхідні дані: E-mail, логін користувача, ім’я, прізвище, пароль, назва 

компанії, адреса, ІПН/ЕДРПОУ (некоректні дані) 

Схема проведення 

тесту: 

Перейти на сторінку “Реєстрація”, ввести дані у 

відповідні поля, натиснути кнопку “Реєстрація” 

Очікуваний результат: Постачальнику повідомляється про невдалу реєстрацію 

та причину цього 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Відкрита сторінка реєстрації 

 

 Таблиця 9.3 – Коректна авторизація 



Мета тесту: Перевірка функції “Авторизація постачальника” з 

правильними даними 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, веб-додаток відкрит на головній 

сторінці, замовник не авторизований 

Вхідні дані: Логін постачальника, пароль (коректні дані) 

Схема проведення 

тесту: 

Ввести дані у відповідні поля, натиснути кнопку “Вхід” 

Очікуваний результат: Постачальника авторизовано в системі 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Відкрита головна сторінка для постачальника 

 

 Таблиця 9.4 – Некоректна авторизація постачальника 

Мета тесту: Перевірка функції “Авторизація постачальника” з 

неправильними даними 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, веб-додаток відкрит на головній 

сторінці, замовник не авторизований 

Вхідні дані: Логін постачальника, пароль (некоректні дані) 

Схема проведення 

тесту: 

Перейти на сторінку “Реєстрація”, ввести дані у відповідні 

поля, натиснути кнопку “Реєстрація” 



Очікуваний результат: Постачальнику повідомляється про невдалу авторизацію 

та причину цього 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Відкрита сторінка авторизації 

 

 Таблиця 9.5 – Перегляд списку закупівель 

Мета тесту: Перевірка функції “Перегляд списку закупівель” 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, на клієнті відкритий браузер на 

головній сторінці 

Вхідні дані: Відсутні 

Схема проведення 

тесту: 

Перейти на головну сторінку порталу 

Очікуваний результат: Відкривається сторінка зі списком закупівель, 

можливостями фільтрації та короткими деталями по 

кожній закупілві (назва, бюджет, галузь) 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Відкрита сторінка списку закупівель 

 

 Таблиця 9.6 – Перегляд деталей про закупівлю 



Мета тесту: Перевірка функції “Перегляд деталей про закупівлю” 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, на клієнті відкритий браузер на 

головній сторінці 

Вхідні дані: Ідентифікатор обраної закупівлі 

Схема проведення 

тесту: 

Обрати будь-яку закупівлю зі списку та натиснути на її 

назву або опис 

Очікуваний результат: Відкривається сторінка з деталями обраної закупівлі: 

назва, детальний опис, бюджет, перелік пропозицій якщо 

присутні 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Відкрита сторінка деталей закупівлі 

 

 Таблиця 9.7 – Перевірка подачі пропозиції 

Мета тесту: Перевірка функції “Подача пропозиції” 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, на клієнті відкритий браузер на 

сторінці деталей закупівлі 

Вхідні дані: Ідентифікатор закупівлі, деталі пропозиції 

Схема проведення 

тесту: 

Заповнити деталі пропозиції, завантажити документацію, 

подати пропозиції по закупівлі 



Очікуваний результат: Постачальник отримує повідомлення про успішну подачу 

пропозиції, пропозиція додається до БД, замовник 

отримує повідомлення про нову пропозицію. 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Пропозиція додана до списку пропозицій закупівлі 

 

 Таблиця 9.8 – Перевірка підписання договору 

Мета тесту: Перевірка функції “Підписання договору” 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, на клієнті відкритий браузер на сторінці 

деталей закупілві, яка знаходиться на етапі підписання 

договору, замовник обрав переможця 

Вхідні дані: Ідентифікатор закупівлі, ідентифікатор обраного 

переможця-постачальника 

Схема проведення 

тесту: 

Натиснути кнопку підписати договір, завантажити 

документ договору, накласти ЕЦП 

Очікуваний 

результат: 

Договір підписано постачальником та замовником, 

закупівля завершується 

 

 9.3 Висновки до розділу 

 Розділ присвячено тестуванню розробленого кабінету постачальника системи 

автоматизації електронних закупівель. У ході тестування було розроблено модульні 

тести для перевірки коректності обробки данних вводу, а саме декілька методів-



теорій та методів-фактів відповідно до двох моделей: коректнох та некоректної. 

Окрім модульного тестування, було також проведено тестування залежностей за 

допомогою фреймворка, який дозволив перевірити окремі сервіси кабінету 

постачальника без залучення додаткових сервісів та залежностей. Даний розділ також 

містить перелік тест-кейсів у вигляді таблиць, у яких описано схеми перевірки 

основного функціоналу системи, а також очікуваний результат. У ході аналізу 

тестування було виявлено, що відсоток покриття системи тестами становить 90%. 

  



ВИСНОВОК 

 

 В першому розділі даної роботи було проведено аналіз існуючих рішень на 

ринку електронних закупівель, визначего їх переваги та недоліки. У результаті 

аналізу можна стверджувати, що технології автоматизації тендерних закупівель є 

дуже актуальними у наш час.  

 Далі було сформовано вимоги до майбутньої системи для постачальника, а саме 

можливість переглядати закупівлі на майданчику, приймати участь у них подавши 

пропозиції по закупівлі, лоту, позиції, спілкуватися із замовником щодо умов 

закупівлі та підписувати договори. 

 Розроблено діаграми варіантів використання кабінету постачальника системи 

автоматизації електронних закупівель. Було визначено два актора системи: 

спостерігач та постачальник. Для спостерігача та постачальника у системі визначено 

контексти взаємодї та побудовані окремі діаграми варіантів використання. 

 Структура системи повністю відповідає описаним вимогам до подібних систем 

та виділяє три основні компоненти: веб-клієнт, веб-сервер та сервер бази даних. На 

веб-сервері присутній поділ на мікросервіси, що дозволяє досягти більшого розподілу 

відповідальностей у системі і більш ефективно налагоджувати окремі модулі. 

 При розробці системи були прийняті до уваги результати попередніх розділів. 

Отримана у результаті система задовольняє поставленим вимогам. 

 Для розробки інтерфейсу користувача кабінету постачальника 

використовувались новітні технології та фреймворки, що дозволило створити 

незалежний від платформи інтерфейс, який однаково дружній як для мобільних 

девайсів, так і для звичайних компьютерів. Сторінки побудовано як максимально 

інтерактивні та динамічні, до уваги бралися кращі практики для розробки інтерфейсу 

користувача. Кольорова гамма була підібрана у біло-зелених тонах. 



 Для тестування системи було розроблено модульні тести контроллерів, сервісів 

та валідації, а також описані тест-кейси. Відсоток покриття системи тестами 

становить 95%, що свідчить про високий рівень якості продукту. 

 Провівши аналіз останнього розділу даної роботи можна зробити висновок про 

можливість ринкової комерціалізації проекту. Було визначего сильні, слабкі сторони 

проекту, загрози та можливості, проаналізована технологічна здійсненість проекту. 

Також було розроблено маркетингову стратегію для проекту, яка базується на 

спеціалізації та зайнятті конкурентної ніші. Динаміка ринку відображає постійне 

зростання попиту, отже подальша імплементація проекту є доцільною. 

  



Додаток А. Лістинг програми 

CREATE TABLE [dbo].[Awards] 
( 
 [Id]    BIGINT IDENTITY(1,1), 
 [StageId]   BIGINT NOT NULL, 
 [TenderId]   BIGINT NOT NULL, 
 [LotId]    BIGINT NOT NULL, 
 [ItemId]   BIGINT NOT NULL, 
 [BidId]    BIGINT NOT NULL, 
 [UserId]   BIGINT NOT NULL, 
 [Status]   INT NOT NULL, 
 [Rate]    DECIMAL NOT NULL, 
 CONSTRAINT [UC_Awards_TenderId_StageId_LotId_ItemId_BidId_UserId] UNIQUE 
([TenderId],[StageId],[LotId],[ItemId],[BidId],[UserId]), 
 CONSTRAINT [PK_Awards_Id] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) WITH(PAD_INDEX  = OFF, 
STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = 
ON), 
 CONSTRAINT [FK_Awards_Stages_Id] FOREIGN KEY([StageId]) REFERENCES [dbo].[Stages]([Id]), 
 CONSTRAINT [FK_Awards_Tenders_Id] FOREIGN KEY([TenderId]) REFERENCES 
[dbo].[Tenders]([Id]), 
 CONSTRAINT [FK_Awards_Lots_Id] FOREIGN KEY([LotId]) REFERENCES [dbo].[Lots]([Id]), 
 CONSTRAINT [FK_Awards_Items_Id] FOREIGN KEY([ItemId]) REFERENCES [dbo].[Items]([Id]), 
 CONSTRAINT [FK_Awards_Bids_Id] FOREIGN KEY([BidId]) REFERENCES [dbo].[Bids]([Id]) 
) 
 
CREATE TABLE [dbo].[Bids] 
( 
 [Id]                    BIGINT IDENTITY(1,1), 
 [StageId]       BIGINT NOT NULL, 
 [TenderId]              BIGINT NOT NULL, 
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 [Guid]                  UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL, 
 [Status]    INT NOT NULL, 
 [UserId]    BIGINT NOT NULL, 
 [Email]     NVARCHAR(50) NOT NULL, 
 [Edrpou]    NVARCHAR(15) NOT NULL, 
 [CompanyName]   NVARCHAR(50) NOT NULL, 
 [BidParameters]   NVARCHAR(MAX), 
 [DateCreate]            DATETIMEOFFSET(7) DEFAULT(SYSDATETIMEOFFSET()) NOT NULL, 
 [DateModified]          DATETIMEOFFSET(7) DEFAULT(SYSDATETIMEOFFSET()), 
 [IsRemoved]             BIT DEFAULT(0), 
 CONSTRAINT [UC_Bids_TenderId_StageId_LotId_UserId] UNIQUE 
([TenderId],[StageId],[LotId],[UserId]), 
 CONSTRAINT [PK_Bids_Id] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) WITH(PAD_INDEX  = OFF, 
STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = 
ON), 
 CONSTRAINT [FK_Bids_Stages_Id] FOREIGN KEY([StageId]) REFERENCES [dbo].[Stages]([Id]), 
 CONSTRAINT [FK_Bids_Tenders_Id] FOREIGN KEY([TenderId]) REFERENCES [dbo].[Tenders]([Id]), 
 CONSTRAINT [FK_Bids_Lots_Id] FOREIGN KEY([LotId]) REFERENCES [dbo].[Lots]([Id]) 
) 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Bid_GetByTenderId] 
( 
 @TenderId BIGINT 
) 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 SELECT B.[Id] 
    ,B.[StageId] 



    ,B.[LotId] 
    ,B.[Guid] 
    ,B.[Status] 
    ,B.[UserId] 
    ,B.[Email] 
    ,B.[Edrpou] 
    ,B.[CompanyName] 
    ,B.[BidParameters] 
    ,B.[DateCreate] 
    ,B.[DateModified] 
    ,B.[IsRemoved] 
 FROM [dbo].[Bids] AS B 
 WHERE B.[TenderId]=@TenderId AND B.[StageId]=[dbo].[Stage_Get](B.[TenderId],1) 
 
END 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Bid_GetByLotId] 
( 
 @LotId BIGINT 
 ,@UserId BIGINT 
) 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 SELECT B.[Id] 
    ,B.[StageId] 
    ,B.[LotId] 
    ,B.[Guid] 
    ,B.[Status] 
    ,B.[UserId] 
    ,B.[Email] 
    ,B.[Edrpou] 
    ,B.[CompanyName] 
    ,B.[BidParameters] 
    ,B.[DateCreate] 
    ,B.[DateModified] 
    ,B.[IsRemoved] 
 FROM [dbo].[Bids] AS B 
 WHERE B.[LotId]=@LotId AND B.[StageId]=[dbo].[Stage_Get](B.[TenderId],1) AND B.[UserId] = 
@UserId 
 
END 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Bid_Upsert] 
( 
 @Json NVARCHAR(MAX) 
) 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 BEGIN TRANSACTION [Tran_Bid] 
 
 BEGIN TRY         
 
 DECLARE @NewId BIGINT = NULL; 
 
 DECLARE @Result AS TABLE 
 (  
  [Id] BIGINT 
 ); 
 
 



 SELECT  Bid.[Id] 
   ,[dbo].[Stage_Get](Lot.[TenderId],1) AS 'StageId' 
   ,Lot.[TenderId] 
   ,B.[LotId] 
   ,B.[UserId] 
   ,B.[Email] 
   ,B.[Edrpou] 
   ,B.[CompanyName] 
   ,B.[Guid] 
   ,B.[Currency] 
   ,B.[IsVat] 
   ,B.[Status] 
   ,B.[BidParameters] 
   ,B.[IsRemoved] 
 INTO #TempBidJson 
 FROM OPENJSON(@Json) 
 WITH 
  ( 
   [Id]                    BIGINT, 
   [LotId]     BIGINT, 
   [UserId]    BIGINT, 
   [Email]     NVARCHAR(50), 
   [Edrpou]    NVARCHAR(15), 
   [CompanyName]   NVARCHAR(50), 
   [Guid]     UNIQUEIDENTIFIER, 
   [Currency]    INT, 
   [IsVat]     BIT, 
   [Status]    INT, 
   [BidParameters]   NVARCHAR(MAX), 
   [IsRemoved]    BIT 
  ) AS B 
 JOIN [dbo].[Lots] AS Lot ON Lot.[Id]=B.[LotId] 
 LEFT JOIN [dbo].[Bids] AS Bid ON Bid.[LotId]=B.[LotId] AND Bid.[UserId]=B.[UserId] 
 
 
 INSERT INTO [dbo].[Bids] 
 ( 
    [StageId] 
   ,[TenderId] 
   ,[LotId] 
   ,[UserId] 
   ,[Guid] 
   ,[Email] 
   ,[Edrpou] 
   ,[CompanyName] 
   ,[Status] 
   ,[BidParameters] 
   ,[IsRemoved] 
   ,[DateModified] 
 ) 
 OUTPUT INSERTED.[Id] INTO @Result 
 SELECT   TBJ.[StageId] 
   ,TBJ.[TenderId] 
   ,TBJ.[LotId] 
   ,TBJ.[UserId] 
   ,TBJ.[Guid] 
   ,TBJ.[Email] 
   ,TBJ.[Edrpou] 
   ,TBJ.[CompanyName] 
   ,TBJ.[Status] 
   ,TBJ.[BidParameters] 
   ,TBJ.[IsRemoved] 
      ,SYSDATETIMEOFFSET() 
 FROM #TempBidJson AS TBJ 
 WHERE TBJ.[Id] IS NULL 



 
 UPDATE B SET 
  B.[BidParameters]=TBJ.[BidParameters] 
 ,B.[IsRemoved]=TBJ.[IsRemoved] 
 ,B.[DateModified]=SYSDATETIMEOFFSET() 
 ,@NewId = B.[Id] 
   FROM [dbo].[Bids] AS B, #TempBidJson AS TBJ 
   WHERE TBJ.[Id]=B.[Id] 
 
   IF EXISTS(SELECT 1 FROM @Result) 
   BEGIN 
  SET @NewId=(SELECT TOP(1) [Id] FROM @Result) 
   END 
 
   SELECT @NewId; 
 
   COMMIT TRANSACTION [Tran_Bid] 
 
   END TRY 
   BEGIN CATCH  
  DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000)=(SELECT ERROR_MESSAGE()); 
  EXEC [log].[LoadTenders_Insert] 500,NULL,'Bid_Upsert',0,@ErrorMessage,@Json; 
 
  ROLLBACK TRANSACTION [Tran_Bid] 
   END CATCH  
END 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Bid_GetResultByUser] 
( 
 @TenderId BIGINT, 
 @UserId   BIGINT 
) 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 SELECT  T.[TenderType]      AS 'TenderType' 
     ,B.[Id]    AS 'BidId' 
     ,T.[Id]    AS 'TenderId' 
     ,T.[ObjectId]  AS 'TenderObjectId' 
     ,JSON_VALUE(T.[AdditionalAttributes],'$.tenderGuid') AS 'TenderObjectGuid' 
     ,[dbo].[Stage_Get](@TenderId,0) AS 'StageNumber' 
     ,L.[Id]    AS 'LotId' 
     ,L.[ObjectId]  AS 'LotObjectId' 
     ,B.[Edrpou]   AS 'CompanyEdrpou' 
     ,B.[Email]   AS 'UserEmail' 
     ,B.[BidParameters] 
     ,B.[DateModified]    AS 'Date' 
     ,B.[IsRemoved]       AS 'CancelBid' 
 FROM [dbo].[Bids] AS B 
 JOIN [dbo].[Tenders] AS T ON T.[Id]=@TenderId 
 JOIN [dbo].[Lots] AS L ON L.[TenderId]=T.[Id] AND 
L.[StageId]=[dbo].[Stage_Get](@TenderId,1) 
 WHERE B.[LotId]=L.[Id] AND B.[UserId]=@UserId 
END 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Bid_Cancel_ByBidId] 
( 
 @BidId BIGINT 
) 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 



 
 BEGIN TRANSACTION [Tran_Bid] 
 
 BEGIN TRY 
 
 UPDATE [dbo].[Bids] 
 SET  [IsRemoved] = 1 
 WHERE [dbo].[Bids].[Id] = @BidId  
  AND [dbo].[Bids].[IsRemoved] = 0 
 
 SELECT B.[TenderId]  
    ,B.[LotId] AS 'LotId' 
    ,B.[UserId] 
 FROM [dbo].[Bids] AS B 
 WHERE B.[Id]=@BidId 
 
 COMMIT TRANSACTION [Tran_Bid] 
 
 END TRY 
 BEGIN CATCH  
  DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = (SELECT ERROR_MESSAGE()); 
  EXEC [log].[LoadTenders_Insert] 500, NULL, 'Bid_Cancel_ByLotId', 0, @ErrorMessage, 
@BidId; 
 
  ROLLBACK TRANSACTION [Tran_Bid] 
 END CATCH  
END 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Award_GetById] 
( 
 @AwardId BIGINT 
) 
 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 IF(ISNULL(@AwardId,0) <> 0) 
 BEGIN 
  SELECT 
      A.[Id] 
     ,A.[BidId] 
     ,A.[ItemId] 
     ,A.[LotId] 
     ,A.[Rate] 
     ,A.[StageId] 
     ,A.[Status] 
     ,A.[TenderId] 
     ,A.[UserId] 
  FROM [dbo].[Awards] AS A 
  WHERE A.[Id]=@AwardId 
 END 
END 
GO 
 
public class BidDTO 
 { 
  public long BidId { get; set; } 
  public StatusBidEnum Status { get; set; } 
  public long UserId { get; set; } 
  public long TenderId { get; set; } 
 
  public IEnumerable<BidCriteriaDTO> Criteria { get; set; } = new 
List<BidCriteriaDTO>(); 
  public IEnumerable<BidLotDTO> BidLots { get; set; } = new List<BidLotDTO>(); 



 } 
 
public class AwardDTO 
 { 
  public long Id { get; set; } 
  public long StageId { get; set; } 
  public long TenderId { get; set; } 
  public long LotId { get; set; } 
  public long ItemId { get; set; } 
  public long BidId { get; set; } 
  public long UserId { get; set; } 
  public StatusAwardEnum Status { get; set; } 
  public decimal Rate { get; set; } 
 } 
internal class BidService : BaseService, IBidService 
 { 
  private readonly IDapper _dapper; 
  private readonly IPublishService _publishService; 
 
  public BidService(IDapper dapper, IPublishService publishService) 
  { 
   _dapper = dapper; 
   _publishService = publishService; 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<List<BidLotDTO>>> GetBidByTenderId(long tenderId) 
  { 
   var bids = await 
_dapper.Repository.QueryAsync<Bid>("[dbo].[Bid_GetByTenderId]", new { TenderId = tenderId }, 
null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (bids != null) 
   { 
    var bidDTO = bids.ConvertToBidDTO(); 
    return Ok(bidDTO); 
   } 
 
   return NoContent<List<BidLotDTO>>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<BidResultEvent>> GetBidResullt(long tenderId) 
  { 
   try 
   { 
    var bids = await 
_dapper.Repository.QueryAsync<BidResult>("[dbo].[Bid_GetResult]", new { TenderId = tenderId }, 
null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
    if (bids != null) 
    { 
     IList<BidResult> bidResults = bids.ToList(); 
 
     if (bidResults.Any()) 
     { 
      BidResultEvent bidResultEvent = new BidResultEvent() 
      { 
       TenderType = bidResults[0].TenderType, 
       EndOffers = true, 
       BidResults = bidResults 
      }; 
 
      return Ok(bidResultEvent); 
     } 



    } 
   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
    return BadRequest<BidResultEvent>(ex.Message); 
   } 
 
   return NoContent<BidResultEvent>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<BidResultEvent>> GetBidResulltByUser(long tenderId, 
long userId) 
  { 
   try 
   { 
    var bids = await 
_dapper.Repository.QueryAsync<BidResult>("[dbo].[Bid_GetResultByUser]", new { TenderId = 
tenderId, UserId = userId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
    if (bids != null) 
    { 
     IList<BidResult> bidResults = bids.ToList(); 
 
     if (bidResults.Any()) 
     { 
      BidResultEvent bidResultEvent = new BidResultEvent() 
      { 
       TenderType = 
bidResults.FirstOrDefault().TenderType, 
       BidResults = bidResults 
      }; 
 
      return Ok(bidResultEvent); 
     } 
    } 
   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
    return BadRequest<BidResultEvent>(ex.Message); 
   } 
 
   return NoContent<BidResultEvent>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<BidLotDTO>> GetBidLotByLotId(long lotId, long userId) 
  { 
   var bids = await _dapper.Repository.QueryAsync<Bid>("[dbo].[Bid_GetByLotId]", 
new { LotId = lotId, UserId = userId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (bids != null) 
   { 
    var bidLotDTO = bids.ConvertToBidLotDTO(); 
    return Ok(bidLotDTO); 
   } 
 
   return NoContent<BidLotDTO>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<BidLotDTO>>> GetAllBidLotByLotId(long 
lotId) 
  { 



   var bids = await 
_dapper.Repository.QueryAsync<Bid>("[dbo].[Bid_GetAllByLotId]", new { LotId = lotId }, null, 
null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (bids != null) 
   { 
    var bidLotDTO = bids.Select(it => it.ConvertToBidLotDTO()); 
    return Ok(bidLotDTO); 
   } 
 
   return NoContent<IEnumerable<BidLotDTO>>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<long>> UpsertBid(List<BidLotDTO> bids, int 
platformId) 
  { 
   foreach (var bid in bids) 
   { 
    bid.Status = StatusBidEnum.Active; 
   } 
 
   var bidJson = JsonConvert.SerializeObject(bids.ConvertToBid()); 
   long? newId; 
   try 
   { 
    newId = await 
_dapper.Repository.ExecuteScalarAsync<long?>("[dbo].[Bid_Upsert]", new { PlatformId = 1, Json = 
bidJson }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
    return InternalServerError<long>(ex.Message); 
   } 
 
   if (newId.HasValue) 
   { 
    return Ok(newId.Value); 
   } 
 
   return NoContent<long>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<long>> UpsertBidLot(BidLotDTO bidLot, int platformId) 
  { 
   //bid.UserId = Guid.NewGuid(); 
   //bid.Status = StatusBidEnum.Active; 
 
   if (bidLot == null 
    || string.IsNullOrWhiteSpace(bidLot.CompanyEdrpou) 
    || string.IsNullOrWhiteSpace(bidLot.CompanyName) 
    || bidLot.LotId <= 0) 
   { 
    return BadRequest<long>(); 
   } 
 
   var bidJson = JsonConvert.SerializeObject(bidLot.ConvertToBidLot()); 
   long? newId; 
   try 
   { 
    newId = await 
_dapper.Repository.ExecuteScalarAsync<long?>("[dbo].[Bid_Upsert]", new { Json = bidJson }, null, 
null, CommandType.StoredProcedure); 
   } 



   catch (Exception ex) 
   { 
    return InternalServerError<long>(ex.Message); 
   } 
 
   if (newId.HasValue) 
   { 
    //await _publishService.Publish(bidLot.TenderId); 
    return Ok(newId.Value); 
   } 
 
   return NoContent<long>(); 
  } 
 } 
internal class AwardService : BaseService, IAwardService 
 { 
  private readonly IDapper _dapper; 
 
  public AwardService(IDapper dapper) 
  { 
   _dapper = dapper; 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<AwardDTO>> GetAwardById(long awardId) 
  { 
   var award = await 
_dapper.Repository.QuerySingleOrDefaultAsync<Award>("[dbo].[Award_GetById]", 
    new { AwardId = awardId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (award == null) 
   { 
    return NotFound<AwardDTO>(); 
   } 
   if (award.Id > 0) 
   { 
    var awardDTO = award.ToAwardDTO(); 
    return Ok(awardDTO); 
   } 
 
   return NoContent<AwardDTO>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<AwardDTO>>> GetAwardsByBidId(long bidId) 
  { 
   return await GetAwardsByObjectTypeAndId(ObjectTypeEnum.Bid, bidId); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<AwardDTO>>> GetAwardsByItemId(long 
itemId) 
  { 
   return await GetAwardsByObjectTypeAndId(ObjectTypeEnum.Item, itemId); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<AwardDTO>>> GetAwardsByLotId(long lotId) 
  { 
   return await GetAwardsByObjectTypeAndId(ObjectTypeEnum.Lot, lotId); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<AwardDTO>>> GetAwardsByTenderId(long 
tenderId) 



  { 
   return await GetAwardsByObjectTypeAndId(ObjectTypeEnum.Tender, tenderId); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<long>> UpsertAward(AwardDTO award) 
  { 
   var awardJson = JsonConvert.SerializeObject(award.ToAward()); 
 
   var newId = await 
_dapper.Repository.ExecuteScalarAsync<long?>("[dbo].[Award_Upsert]", 
    new { Json = awardJson }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   return newId.HasValue ? Ok(newId.Value) : BadRequest<long>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel> AwardSync(IList<AwardSync> awards) 
  { 
   var awardJson = JsonConvert.SerializeObject(awards); 
 
   await _dapper.Repository.ExecuteScalarAsync<long?>("[dbo].[Award_Sync]", 
    new { Json = awardJson }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
   return new ResultModel(HttpStatusCode.OK, null, null); 
 
  } 
 
  public async Task<ResultModel> SetWinners(List<long> awardIds) 
  { 
   foreach (var awardId in awardIds) 
   { 
    var awardResult = await GetAwardById(awardId); 
    if (awardResult.ResultCode == HttpStatusCode.Accepted) 
    { 
     awardResult.Model.Status = StatusAwardEnum.Winner; 
     var upsertResult = await UpsertAward(awardResult.Model); 
     if (upsertResult.ResultCode == HttpStatusCode.Accepted) 
     { 
      return new ResultModel(HttpStatusCode.OK); 
     } 
 
     return new ResultModel(upsertResult.ResultCode, 
upsertResult.Message); 
    } 
    else 
    { 
     return new ResultModel(awardResult.ResultCode, 
awardResult.Message); 
    } 
   } 
 
   return new ResultModel(HttpStatusCode.OK); 
  } 
 
  private async Task<ResultModel<IEnumerable<AwardDTO>>> 
GetAwardsByObjectTypeAndId(ObjectTypeEnum objectType, long id) 
  { 
   var awards = await 
_dapper.Repository.QueryAsync<Award>("[dbo].[Award_GetByObjectTypeAndId]", 
    new { ObjectType = (int)objectType, Id = id }, null, null, 
CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (awards != null) 
   { 
    var awardsDTO = awards.ToAwardDTO(); 



    return Ok(awardsDTO); 
   } 
 
   return NoContent<IEnumerable<AwardDTO>>(); 
  } 
 } 
 
public class BidController : BaseController 
{ 
 private readonly IBidService _bidService; 
 
 public BidController(IBidService bidService) 
 { 
  _bidService = bidService; 
 } 
 
 public object NotificationPublisher { get; private set; } 
 
 /// <summary> 
 /// Get bid by tenderId 
 /// </summary> 
 /// <param name="tenderId"></param> 
 /// <returns></returns> 
 [HttpGet("{tenderId}")] 
 public async Task<IActionResult> GetBidByTenderId(long tenderId) 
 { 
  if (tenderId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _bidService.GetBidByTenderId(tenderId)); 
  } 
 
  return BadRequest(ModelState.GetErrorsFromModelState(tenderId)); 
 } 
 
 /// <summary> 
 /// Get bid by lot id for current user ONLY 
 /// </summary> 
 /// <param name="lotId"></param> 
 /// <returns></returns> 
 [Authorize] 
 [HttpGet("{lotId}")] 
 public async Task<IActionResult> GetBidLotByLotId(long lotId) 
 { 
  var userId = User.Identity.UserId(); 
 
  if (lotId > 0 && userId.HasValue) 
  { 
   return HandleResult(await _bidService.GetBidLotByLotId(lotId, userId.Value)); 
  } 
 
  return BadRequest(ModelState.GetErrorsFromModelState(lotId)); 
 } 
 
 /// <summary> 
 /// Get all bids by lot id 
 /// </summary> 
 /// <param name="lotId"></param> 
 /// <returns></returns> 
 [HttpGet("{lotId}")] 
 public async Task<IActionResult> GetAllBidLotByLotId(long lotId) 
 { 
  if (lotId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _bidService.GetAllBidLotByLotId(lotId)); 
  } 



 
  return BadRequest(ModelState.GetErrorsFromModelState(lotId)); 
 } 
 
 /// <summary> 
 /// Insert or Update Bid 
 /// </summary> 
 /// <param name="bid"></param> 
 /// <param name="platformId"></param> 
 /// <returns></returns> 
 [HttpPost("{platformId}")] 
 public async Task<IActionResult> UpsertBid([FromBody]List<BidLotDTO> bids, int platformId) 
 { 
  if (bids == null) 
  { 
   return BadRequest($"{nameof(bids)} must not be null"); 
  } 
 
  foreach (var bid in bids) 
  { 
   if (!bid.IsValid(out var errors)) 
   { 
    return BadRequest(errors); 
   } 
  } 
 
  if (platformId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _bidService.UpsertBid(bids, platformId)); 
  } 
 
 
  return BadRequest($"{nameof(platformId)} must be greater than 0"); 
 } 
 
 [HttpPost("{platformId}")] 
 public async Task<IActionResult> UpsertBidLot([FromBody]BidLotDTO bid, int platformId) 
 { 
  if (bid == null) 
  { 
   return BadRequest($"{nameof(bid)} must not be null"); 
  } 
 
  if (!bid.IsValid(out var errors)) 
  { 
   return BadRequest(errors); 
  } 
 
  if (platformId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _bidService.UpsertBidLot(bid, platformId)); 
  } 
 
  return BadRequest($"{nameof(platformId)} must be greater than 0"); 
 } 
} 
 
public class AwardController : BaseController 
{ 
 private readonly IAwardService _awardsService; 
 
 public AwardController(IAwardService awardsService) 
 { 
  _awardsService = awardsService; 
 } 



 
 /// <summary> 
 /// Get award by id 
 /// </summary> 
 /// <param name="awardId">Award identifier in a database</param> 
 /// <returns>Award data transfer object</returns> 
 [HttpGet("{awardId}")] 
 public async Task<IActionResult> GetAwardById(long awardId) 
 { 
  if (awardId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _awardsService.GetAwardById(awardId)); 
  } 
 
  return BadRequest($"{nameof(awardId)} must be greater than 0"); 
 } 
 
 /// <summary> 
 /// Get awards for tender by id 
 /// </summary> 
 /// <param name="tenderId">Tender identifier in a database</param> 
 /// <returns>List of awards</returns> 
 [HttpGet("{tenderId}")] 
 public async Task<IActionResult> GetAwardsByTenderId(long tenderId) 
 { 
  if (tenderId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _awardsService.GetAwardsByTenderId(tenderId)); 
  } 
 
  return BadRequest($"{nameof(tenderId)} must be greater than 0"); 
 } 
 
 /// <summary> 
 /// Get awards for lot by id 
 /// </summary> 
 /// <param name="lotId">Lot identifier in a database</param> 
 /// <returns>List of awards</returns> 
 [HttpGet("{lotId}")] 
 public async Task<IActionResult> GetAwardsByLotId(long lotId) 
 { 
  if (lotId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _awardsService.GetAwardsByLotId(lotId)); 
  } 
 
  return BadRequest($"{nameof(lotId)} must be greater than 0"); 
 } 
 
 /// <summary> 
 /// Get awards for item by id 
 /// </summary> 
 /// <param name="itemId">Item identifier in a database</param> 
 /// <returns>List of awards</returns> 
 [HttpGet("{itemId}")] 
 public async Task<IActionResult> GetAwardsByItemId(long itemId) 
 { 
  if (itemId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _awardsService.GetAwardsByLotId(itemId)); 
  } 
 
  return BadRequest($"{nameof(itemId)} must be greater than 0"); 
 } 
 



 /// <summary> 
 /// Get awards for bid by id 
 /// </summary> 
 /// <param name="bidId">Bid identifier in a database</param> 
 /// <returns>List of awards</returns> 
 [HttpGet("{bidId}")] 
 public async Task<IActionResult> GetAwardsByBidId(long bidId) 
 { 
  if (bidId > 0) 
  { 
   return HandleResult(await _awardsService.GetAwardsByLotId(bidId)); 
  } 
 
  return BadRequest($"{nameof(bidId)} must be greater than 0"); 
 } 
 
 /// <summary> 
 /// Upsert award 
 /// </summary> 
 /// <param name="award">Award data transer object</param> 
 /// <returns>Identifier of updated or inserted award</returns> 
 [HttpPost] 
 public async Task<IActionResult> Upsert([FromBody]AwardDTO award) 
 { 
  if (award == null) 
  { 
   return BadRequest($"{nameof(award)} must not be null"); 
  } 
 
  if (!award.IsValid(out var errors)) 
  { 
   return BadRequest(errors); 
  } 
 
  return HandleResult(await _awardsService.UpsertAward(award)); 
 } 
 
 [HttpPost] 
 public async Task<IActionResult> SetWinners([FromBody]List<long> awardIds) 
 { 
  if (awardIds == null || awardIds.Any()) 
  { 
   return BadRequest($"{nameof(awardIds)} must not be empty"); 
  } 
 
  return HandleResult(await _awardsService.SetWinners(awardIds)); 
 } 
} 
 
import { Injectable } from "@angular/core"; 
 
import { HttpClient } from "@angular/common/http"; 
import { Observable } from "rxjs"; 
import { Bid } from "../../models//bids/Bid"; 
import { BidLot } from "../../models//bids/BidLot"; 
 
@Injectable() 
export class BidService 
{ 
 
 private serviceUrl = "api/bid"; 
 
 constructor(public http: HttpClient) { } 
 
 /** Get details bid */ 



 getBidByTenderId(tenderId: number) : Observable<Bid> { 
  return this.http.get<Bid>(`${this.serviceUrl 
}/GetBidByTenderId/${tenderId}`); 
 } 
 
 getBidLotByLotId(lotId: number) : Observable<BidLot> { 
  return this.http.get<BidLot>(`${this.serviceUrl}/GetBidLotByLotId/${lotId}`); 
 } 
 
 getAllBidLotByLotId(lotId: number) : Observable<BidLot[]> { 
  return this.http.get<BidLot[]>(`${this.serviceUrl}/GetAllBidLotByLotId/${lotId}`); 
 } 
 
 upsertBid(bid: BidLot[]) : Observable<number> { 
  let platformId = 1; 
  return this.http.post<number>(`${this.serviceUrl}/UpsertBid/${platformId}`, bid); 
 } 
 
 cancelBid(bidId: number) : Observable<any> { 
  return this.http.get<any>(`${this.serviceUrl}/CancelBid/${bidId}`); 
 } 
 
 upsertBidLot(bidLot: BidLot) : Promise<number> { 
  let platformId = 1; 
  return this.http.post<number>(`${this.serviceUrl}/UpsertBidLot/${platformId}`, 
bidLot).toPromise(); 
 } 
} 
 
import { Injectable } from "@angular/core"; 
import { HttpClient } from "@angular/common/http"; 
import { Observable } from "rxjs"; 
import { Award } from "../../models//awards/Award" 
 
@Injectable() 
export class AwardService 
{ 
 private serviceUrl = "api/award"; 
 
    constructor(public http: HttpClient) { } 
 
    getAwardById(awardId: number) : Observable<Award> { 
  return this.http.get<Award>(`${this.serviceUrl 
}/GetAwardById/${awardId}`); 
    } 
 
    getAwardsByBidId(bidId: number) : Observable<Award[]> { 
  return this.http.get<Award[]>(`${this.serviceUrl}/GetAwardsByBidId/${bidId}`); 
    } 
 
    getAwardsByItemId(itemId: number) : Observable<Award[]> { 
  return this.http.get<Award[]>(`${this.serviceUrl}/GetAwardsByItemId/${itemId}`); 
    } 
 
    getAwardsByLotId(lotId: number) : Observable<Award[]> { 
  return this.http.get<Award[]>(`${this.serviceUrl}/GetAwardsByLotId/${lotId}`); 
    } 
 
    getAwardsByTenderId(tenderId: number) : Observable<Award[]> { 
  return 
this.http.get<Award[]>(`${this.serviceUrl}/GetAwardsByTenderId/${tenderId}`); 
    } 
 
    upsertAward(award: Award) 
{ 



 return this.http.post<number>(`${ this.serviceUrl}/ Upsert`, award); 
} 
 
setWinners(awardIds: number[]) 
{ 
 return this.http.post<number>(`${ this.serviceUrl}/ SetWinners`, awardIds); 
} 
} 
 
import { Injectable } from "@angular/core"; 
import { HttpClient, HttpHeaders } from "@angular/common/http"; 
import { Observable, of } from "rxjs"; 
import { Document } from "../../models/common/documents/Document"; 
import { SettingsService, ISSettings } from "aladdin-pkg"; 
 
@Injectable() 
export class DocumentService 
{ 
 
 private serviceUrl = "api/document"; 
 private googleDocsPreviewUrl = "https://docs.google.com/gview?url=" 
 
 private msOfficeFileExtensions: string[] = ["doc", "docx", "xls", "xlsx", "ppt", "pptx"]; 
 private productionClientIds: string[] = ["MarketPlaceDemo", "MarketPlaceProd"]; 
 private settings: ISSettings; 
 
 constructor(public http: HttpClient) { 
  this.settings = SettingsService.getSettings<ISSettings>(); 
 } 
 
/** Uploads files to server */ 
upload(files: File[]) : Observable<Document[]> { 
  if (!files || files.length === 0) { 
   return of(undefined); 
  } 
 
  let formData: FormData = new FormData(); 
files.forEach((file) => formData.append("files", file, file.name)); 
 
  return this.http.post<Document[]>(`${this.serviceUrl}/UploadDocuments`, formData); 
 } 
 
 delete(documents: Document[]) : Observable<object> { 
  if (!documents || documents.length === 0) { 
   return of(undefined); 
  } 
  return this.http.post(`${this.serviceUrl}/DeleteDocuments`, documents); 
 } 
 
 getDownloadUrl(guid: string, title: string) : string { 
  return `${this.serviceUrl}/DownloadDocument/${guid}/${title}`; 
    } 
 
    generateImportExcel(lotId: number) : string { 
        return `${this.serviceUrl}/GenerateImportExcel/${lotId}`; 
 } 
  
 importBidFromExcel(file: File) : Observable<any[][]> { 
  let formData: FormData = new FormData(); 
formData.append("files", file, file.name); 
  return this.http.post<any[][]>(`${this.serviceUrl}/ImportBidFromExcel`, formData); 
 } 
 
    getPreviewUrl(guid: string, title: string) : string { 
        let fileExtension: string = this.getFileExtension(title); 



  // if file is MS Office file and environment is production 
  // generate Google Docs link for preview 
  if (this.msOfficeFileExtensions.indexOf(fileExtension) !== -1 && 
   this.productionClientIds.indexOf(this.settings.isClientId) !== -1) { 
 return this.googleDocsPreviewUrl + this.getDownloadUrl; 
} else { // else return normal link 
 return this.getDownloadUrl(guid, title); 
} 
} 
openFileInNewTab(file: File) 
{ 
 window.open(URL.createObjectURL(file)); 
} 
 
containerExists() : Observable<boolean> { 
  return this.http.get<boolean>(`${this.serviceUrl}/ContainerExists`); 
 } 
 
 private getFileExtension(fileName: string) : string { 
  if (fileName) { 
   return fileName.substr((fileName.lastIndexOf('.') + 1)); 
  } 
 } 
 
} 
 
import { Injectable } from "@angular/core"; 
import { HttpClient, HttpHeaders } from "@angular/common/http"; 
import { Observable, of } from "rxjs" 
import { SettingsService, ISSettings } from "-pkg"; 
import { TenderShortInfo } from "../../models/common/tenders/TenderShortInfo"; 
 
 
@Injectable() 
export class TenderService 
{ 
 
 private serviceUrl = "api/tender"; 
 private settings: ISSettings; 
 
 constructor(public http: HttpClient) { 
  this.settings = SettingsService.getSettings<ISSettings>(); 
 } 
 
getShortInfo(tenderId: number) : Observable<TenderShortInfo> { 
  return 
this.http.get<TenderShortInfo>(`${this.serviceUrl}/getShortInfo/${tenderId}`); 
 } 
} 
 
import { NgModule } from "@angular/core"; 
import { CommonModule } from "@angular/common"; 
import { 
 FormsModule, 
 ReactiveFormsModule 
} from "@angular/forms"; 
 
import { TranslateModule } from "@ngx-translate/core"; 
 
import { AppSharedModule } from "../app.shared.module"; 
import { TendersComponent } from "./tenders.component"; 
import { TenderLink } from "./tender.link"; 
 
// temporary component for  tenders 
import { TendersComponent } from './../tenders-/tenders..component'; 



 
import { TableModule } from '../shared/prime-changed/components/table/table'; 
 
// shared 
import { 
 SharedModule, 
 MultiSelectModule, 
 CalendarModule, 
 PaginatorModule, 
 InputSwitchModule, 
 TreeModule, 
 ChartModule, 
 DataViewModule, 
 RadioButtonModule 
} from "../shared/prime.index"; 
import { DataScrollerModule } from 'primeng/datascroller'; 
import { 
 ConfirmService, 
 ModalService, 
 DirectoryClassifierService, 
 DirectoryGeoService, 
 DirectoryUnitService, 
 DirectoryCurrencyService, 
 CompanyService 
} from "../shared/services/index"; 
import { TenderFilterService } from "../shared/services/tender.filter.service"; 
import { TenderHubService } from "./services/common/tender-hub.service"; 
import { DirectoryStatusesService } from 
"../shared/services/directory/directory.statuses.service"; 
import { ClassifierCPVComponent } from "../shared/component"; 
 
// helpers 
import { UrlHelper } from "./helpers/urlHelper"; 
import { PeriodHelper } from "./helpers/periodHelper"; 
import { ContainsTenderId } from "./helpers/canActivateRouteCheckers/ContainsTenderId"; 
import { IsAuthorized } from "./helpers/canActivateRouteCheckers/IsAuthorized"; 
import { AuthHelper } from "./helpers/auth.helper"; 
 
//tender details common 
import { TenderDetailsFullComponent } from "./details/tender.details.full.component"; 
 
// tender details SMART components 
import { TenderDetailsComponent } from "./details/tender.details.component"; 
import { TenderDetailsFullSmartComponent } from 
"./details/smart/tender.details.full.smart.component"; 
import { TenderDetailsLotSmartComponent } from 
"./details/smart/lot/tender.details.lot.smart.component"; 
import { TenderDetailsLotItemSmartComponent } from 
"./details/smart/lot/item/tender.details.lot.item.smart.component"; 
import { TenderDetailsOfferLotSmartComponent } from 
"./details/smart/offer/tender.details.offer.lot.smart.component"; 
import { TenderDetailsOfferItemSmartComponent } from 
"./details/smart/offer/item/tender.details.offer.item.smart.component"; 
import { TenderDetailsBidSmartComponent } from 
"./details/smart/bid/tender.details.bid.smart.component"; 
import { TenderDetailsBidCriteriaSmartComponent } from 
"./details/smart/bid/criteria/tender.details.bid.criteria.smart.component"; 
import { TenderDetailsCompanyInfoSmartComponent } from 
"./details/smart/companyInfo/tender.details.companyInfo.smart.component"; 
import { TenderDetailsGeneralInfoSmartComponent } from 
"./details/smart/generalInfo/tender.details.generalInfo.smart.component"; 
import { TenderDetailsBidTableSmartComponent } from 
"./details/smart/offer/bidTable/tender.details.bid.table.smart.component"; 
import { TenderDetailsAwardLotSmartComponent } from 
"./details/smart/award/tender.details.award.lot.smart.component"; 



import { TenderDetailsAwardTableSmartComponent } from 
"./details/smart/award/awardTable/tender.details.award.table.smart.component"; 
import { TenderDetailsAwardLotCriteriaTableSmartComponent } from 
"./details/smart/award/lotCriteriaTable/tender.details.award.lotcriteria.table.smart.component" 
 
// tender details  components 
import { TenderDetailsFullComponent } from "./details//tender.details.full..component" 
import { TenderDetailsOfferLotComponent } from 
"./details//offer/tender.details.offer.lot..component"; 
import { TenderDetailsOfferItemComponent } from 
"./details//offer/item/tender.details.offer.item..component"; 
import { TenderDetailsBidComponent } from "./details//bid/tender.details.bid..component"; 
import { TenderDetailsBidCriteriaComponent } from 
"./details//bid/criteria/tender.details.bid.criteria..component"; 
import { TenderDetailsCompanyInfoComponent } from 
"./details//companyInfo/tender.details.companyInfo..component"; 
import { TenderDetailsGeneralInfoComponent } from 
"./details//generalInfo/tender.details.generalInfo..component"; 
import { TenderDetailsBidTableComponent } from 
"./details//offer/bidTable/tender.details.bid.table..component"; 
import { TenderDetailsDecisionMakingComponent } from "./details//decision/decision-
making/tender.details.decision.making..component" 
import { TenderDetailsDecisionMakingPointsManyComponent } from "./details//decision/decision-
making/tender.details.decision.making.points.many..component" 
import { TenderDetailsDecisionMakingPointsOneComponent } from "./details//decision/decision-
making/tender.details.decision.making.points.one..component" 
import { TenderDetailsDecisionMakingPriceManyComponent } from "./details//decision/decision-
making/tender.details.decision.making.price.many..component" 
import { TenderDetailsDecisionMakingPriceOneComponent } from "./details//decision/decision-
making/tender.details.decision.making.price.one..component" 
import { TenderDetailsAwardLotComponent } from 
"./details//award/tender.details.award.lot..component"; 
import { TenderDetailsAwardTableComponent } from 
"./details//award/awardTable/tender.details.award.table..component"; 
 
// edit components 
import { TenderEditComponent } from "./edit/tender.edit.component"; 
import { TenderEditGeneralInfoComponent } from "./edit/general-
info/tender.edit.general.info.component"; 
import { TenderEditGeneralInfoAuctionComponent } from "./edit/general-
info/auction/tender.edit.general.info.auction.component"; 
import { TenderEditLotComponent } from "./edit/edit-lot/tender.edit.lot.component"; 
import { TenderEditItemsListComponent } from "./edit/items-
list/tender.edit.items.list.component"; 
import { TenderEditItemComponent } from "./edit/edit-item/tender.edit.item.component"; 
import { TenderEditItemAuctionComponent } from "./edit/edit-
item/auction/tender.edit.item.auction.component"; 
// edit/common components 
import { TenderEditDocumentsListComponent } from "./edit/common/documents-
list/tender.edit.documents.list.component"; 
import { TenderEditCompaniesListComponent } from "./edit/common/companies-
list/tender.edit.companies.list.component"; 
import { TenderEditCompanyEmailsComponent } from "./edit/common/companies-
list/companyEmails/tender.edit.company.emails.component"; 
import { TenderEditDeliveryComponent } from 
"./edit/common/delivery/tender.edit.delivery.component"; 
import { TenderEditCurrencyComponent } from 
"./edit/common/currency/tender.edit.currency.component"; 
import { TenderEditCriteriaListComponent } from 
"./edit/common/criteria/list/tender.edit.criteria.list.component"; 
import { TenderEditCriteriaComponent } from 
"./edit/common/criteria/tender.edit.criteria.component"; 
import { TenderEditCriteriaOptionComponent } from 
"./edit/common/criteria/option/tender.edit.criteria.option.component"; 
 



 
import { TenderDocumentListComponent } from "./components/tender.document.list.component"; 
import { TenderCountdownComponent } from "./components/tender.countdown.component"; 
 
//examples 
import { TenderExampleComponent } from "./examples/tender.example.component"; 
import { TenderHistoryComponent } from "./examples/history/tender.history.component"; 
import { TenderReductionHistoryComponent } from 
"./examples/history/tender.reduction.history.component"; 
import { SelectWinnerComponent } from "./examples/select-winner/select.winner.component"; 
import { SelectWinnerPointsOneComponent } from "./examples/select-
winner/select.winner.points.one.component"; 
import { SelectWinnerPointsManyComponent } from "./examples/select-
winner/select.winner.points.many.component"; 
import { SelectWinnerPriceOneComponent } from "./examples/select-
winner/select.winner.price.one.component"; 
import { SelectWinnerPriceManyComponent } from "./examples/select-
winner/select.winner.price.many.component"; 
import { ApprovalDecisionComponent } from "./examples/approval-
decision/approval.decision.component"; 
 
// filter 
import { SavedFilterComponent } from "./filters/saved-filters/saved.filter.component"; 
import { SavedFiltersListComponent } from "./filters/saved-filters/saved.filters.list.component"; 
import { TendersFiltersComponent } from "./filters/tenders.filters.component"; 
 
// services 
import { TenderService } from "./services/common/tender.service"; 
 
import { TenderService } from "./services//tender..service"; 
import { LotService } from "./services//lot..service"; 
import { ItemService } from "./services//item..service"; 
import { BidService } from "./services//bid..service"; 
import { AwardService } from "./services//award..service"; 
import { DecisionMakingRxService } from "./services//decision.making.rx.service"; 
 
import { TenderSmartService } from "./services/smart/tender.smart.service"; 
import { LotSmartService } from "./services/smart/lot.smart.service"; 
import { ItemSmartService } from "./services/smart/item.smart.service"; 
import { BidSmartService } from "./services/smart/bid.smart.service"; 
import { AwardSmartService } from "./services/smart/award.smart.service"; 
import { TenderFiltersService } from "./services/tender.filters.service"; 
import { DocumentService } from "./services/common/document.service"; 
 
import { TendersRouting } from "./tenders.routing"; 
import { BidGrouperSmart } from "./details/smart/helpers/BidGrouperSmart"; 
import { BidUngrouperSmart } from "./details/smart/helpers/BidUngrouperSmart"; 
import { BidFileUploaderSmart } from "./details/smart/helpers/BidFileUploaderSmart"; 
import { BidGrouper } from "./details//helpers/BidGrouper"; 
import { BidUngrouper } from "./details//helpers/BidUngrouper"; 
import { BidFileUploader } from "./details//helpers/BidFileUploader"; 
import { ErrorHandlerHelper } from "../shared/_helpers"; 
 
 
@NgModule({ 
 imports: [ 
  FormsModule, 
  CommonModule, 
  ReactiveFormsModule, 
  AppSharedModule, 
  TranslateModule, 
  TableModule, 
  //DataTableModule, 
  SharedModule, 
  MultiSelectModule, 



  CalendarModule, 
  PaginatorModule, 
  InputSwitchModule, 
  TreeModule, 
  ChartModule, 
  DataViewModule, 
  TendersRouting, 
  RadioButtonModule, 
  DataScrollerModule 
 ], 
 declarations: [ 
  TendersComponent, 
  TendersComponent, 
  TenderDetailsComponent, 
  TenderDetailsFullSmartComponent, 
  TenderDetailsLotSmartComponent, 
  TenderDetailsLotItemSmartComponent, 
  TenderDetailsOfferLotSmartComponent, 
  TenderDetailsOfferItemSmartComponent, 
  TenderDetailsBidSmartComponent, 
  TenderDetailsBidCriteriaSmartComponent, 
  TenderDetailsBidTableSmartComponent, 
  TenderDetailsCompanyInfoSmartComponent, 
  TenderDetailsGeneralInfoSmartComponent, 
  TenderDetailsAwardLotSmartComponent, 
  TenderDetailsAwardTableSmartComponent, 
  TenderDetailsAwardLotCriteriaTableSmartComponent, 
  TenderLink, 
  TenderEditComponent, 
  TenderEditDeliveryComponent, 
  TenderEditCurrencyComponent, 
  TenderEditGeneralInfoComponent, 
  TenderEditGeneralInfoAuctionComponent, 
  TenderEditLotComponent, 
  SavedFilterComponent, 
  SavedFiltersListComponent, 
  TenderEditItemsListComponent, 
  TenderEditItemComponent, 
  TenderEditItemAuctionComponent, 
  TenderEditDocumentsListComponent, 
  TendersFiltersComponent, 
  ClassifierCPVComponent, 
  TenderDocumentListComponent, 
  TenderEditCompaniesListComponent, 
  TenderEditCriteriaListComponent, 
  TenderEditCriteriaComponent, 
  TenderEditCriteriaOptionComponent, 
  TenderHistoryComponent, 
  TenderReductionHistoryComponent, 
  SelectWinnerComponent, 
  SelectWinnerPointsOneComponent, 
  SelectWinnerPointsManyComponent, 
  SelectWinnerPriceOneComponent, 
  SelectWinnerPriceManyComponent, 
  ApprovalDecisionComponent, 
  TenderExampleComponent, 
  TenderEditCompanyEmailsComponent, 
  TenderCountdownComponent, 
  TenderDetailsDecisionMakingComponent, 
  TenderDetailsFullComponent, 
  TenderDetailsFullComponent, 
  TenderDetailsOfferLotComponent, 
  TenderDetailsOfferItemComponent, 
  TenderDetailsBidComponent, 
  TenderDetailsBidCriteriaComponent, 



  TenderDetailsBidTableComponent, 
  TenderDetailsCompanyInfoComponent, 
  TenderDetailsGeneralInfoComponent, 
  TenderDetailsDecisionMakingPointsManyComponent, 
  TenderDetailsDecisionMakingPointsOneComponent, 
  TenderDetailsDecisionMakingPriceManyComponent, 
  TenderDetailsDecisionMakingPriceOneComponent, 
  TenderDetailsAwardLotComponent, 
  TenderDetailsAwardTableComponent 
 ], 
 providers: [ 
  TenderFilterService, 
  TenderService, 
  LotService, 
  ItemService, 
  BidService, 
  TenderSmartService, 
  LotSmartService, 
  ItemSmartService, 
  BidSmartService, 
  AwardSmartService, 
  AwardService, 
  TenderFiltersService, 
  DirectoryClassifierService, 
  DirectoryGeoService, 
  DirectoryUnitService, 
  DirectoryCurrencyService, 
  DirectoryStatusesService, 
  CompanyService, 
  UrlHelper, 
  PeriodHelper, 
  ModalService, 
  ContainsTenderId, 
  IsAuthorized, 
  DocumentService, 
  AuthHelper, 
  TenderHubService, 
  BidFileUploaderSmart, 
  BidGrouperSmart, 
  BidUngrouperSmart, 
  BidFileUploader, 
  BidGrouper, 
  BidUngrouper, 
  TenderService, 
  ConfirmService, 
  DecisionMakingRxService 
 ], 
 exports: [ 
  SavedFilterComponent, 
  SavedFiltersListComponent 
 ] 
}) 
 
export class TendersModule 
{ 
 
} 
 
import { Component, OnInit, Input, ElementRef, ViewChild } from "@angular/core"; 
 
import { BaseHelper, TableHelper, TenderHelper, ErrorHandlerHelper } from 
"./../shared/_helpers/index"; 
import { ModalService, DirectoryUnitService } from "./../shared/services/index"; 
 
import { SettingsService, AuthService, UserInfo, ISSettings, CompanyState } from "-pkg"; 



import { OrderItem } from "./../shared/model/orderItem"; 
import { TableDto } from "./../shared/model/tableDto"; 
import { ActivatedRoute } from "@angular/router"; 
import { TenderFilterDto } from "./../shared/model/tenderFilterDto"; 
import { TenderListItem } from "../shared/model/tenders-list/TenderListItem"; 
import { TendersFiltersComponent } from "./filters/tenders.filters.component"; 
import { TenderFilter } from "../shared/model/tenders-list/TenderFilter"; 
import { TenderService } from "./services//tender..service"; 
import { TenderFiltersService } from "./services/tender.filters.service"; 
import { TenderHubService } from "./services/common/tender-hub.service"; 
 
declare var jQuery: any; 
 
@Component({ 
 selector: "tender-active-list", 
 templateUrl: "./tenders.template.html" 
}) 
 
export class TendersComponent implements OnInit 
{ 
 langPrefix: string; 
 $el: any; 
 @Input() showLink; 
 @Input() tenderUrl; 
 tenders: TableDto<TenderListItem> = new TableDto<TenderListItem>(); 
 @ViewChild("filterBlock") tendersFiltersComponent: TendersFiltersComponent; 
 url: string; 
 industryNames = []; 
 marketNames = []; 
 filter: TenderFilter = new TenderFilter(); 
userFilters: TenderFilterDto<TenderFilter>[] = []; 
 filters: any = {}; 
 
 userinfo: UserInfo; 
 settings: ISSettings; 
 showDateInfo: boolean = false; 
 orderList: OrderItem[]; 
 selectedOrder: OrderItem; 
 finBlock: boolean = false; 
 
 isCustomerTenders: boolean = false; 
 customerName: string = ""; 
 companyState: any = CompanyState; 
 
 constructor(public tenderSerice: TenderService, 
  public el: ElementRef, 
  public tableHelper: TableHelper, 
  public baseHelper: BaseHelper, 
  public tenderHelper: TenderHelper, 
  public authService: AuthService, 
  private tenderFiltersService: TenderFiltersService, 
  private modalService: ModalService, 
  private activatedRoute: ActivatedRoute, 
  private errorHandler: ErrorHandlerHelper, 
  private tenderHubService: TenderHubService, //test 
  private directoryUnitService: DirectoryUnitService) { 
  this.settings = SettingsService.getSettings<ISSettings>(); 
  this.orderList = tableHelper.getOrderList(); 
  this.selectedOrder = this.orderList[0]; 
 
  // cache units 
  this.directoryUnitService.getUnitsByLanguage(this.baseHelper.getLangPrefix()); 
 
} 
 



openModal(id: string) 
{ 
 this.modalService.open(id); 
} 
openModalUrl(id: string, data) 
{ 
 
 let isCompanyConfirmed = this.authService.loggedIn && 
this.authService.userinfo.companyState !== this.companyState.OnConfirmation; 
 
 this.url = ""; 
 if (data.url) 
 { 
  this.url = data.url; 
 } 
 if (this.authService.loggedIn && isCompanyConfirmed) 
 { 
  this.modalService.openUrl(id, this.url); 
 } 
 else if (this.authService.loggedIn && !isCompanyConfirmed) 
 { 
  window.location.href = `${ this.settings.isUrl}/ i_${ 
this.baseHelper.getLangPrefix()}/ profile / company ? edit = 1`; 
 } 
 else 
 { 
  localStorage.setItem("authReturnUrl", window.location.href); 
  localStorage.setItem("activeTenderPopup", JSON.stringify({ id: id, url: this.url 
})); 
  this.authService.startSigninMainWindow(); 
 } 
} 
 
closeModal(id: string) 
{ 
 this.modalService.close(id); 
} 
ngOnInit() 
{ 
 // this.tenderSerice.tendersListsCache = {};  
 // this.tenderSerice.tendersDetailsCache = {}; 
 
 
 
 
 
 this.langPrefix = this.baseHelper.getLangPrefix(); 
 
 this.$el = jQuery(this.el.nativeElement); 
 this.userinfo = this.authService.userinfo; 
 
 this.tenderFiltersService.getTenderFilters().subscribe( 
  _ => { 
  let customer = this.activatedRoute.snapshot.params["customer"]; 
 let customerData = this.tenderHelper.commonInfo.marketNames.find(x => x["code"] == 
customer); 
 if (customerData != null) 
 { 
  this.isCustomerTenders = true; 
  this.customerName = customerData.name; 
 } 
 
 let Id = this.activatedRoute.snapshot.params["Id"]; 
    if (Id) { 
     console.log(Id); 



    } 
 
    this.tendersFiltersComponent.setFilterList(); 
   }, 
   error => this.errorHandler.HandleServerErrors(error) 
  ); 
  this.baseHelper.setFilterButOnScroll(this.$el); 
  this.tableHelper.resetEvent("tendersTable"); 
 
} 
 
reset() 
{ 
 // залишаємо так. після очистки фільтрів іде еміт на filterData  
 this.tendersFiltersComponent.clearFilter(); 
} 
 
paginate(event) 
{ 
 this.read({ 
  parameters: JSON.stringify({ 
   pageIndex: event.page, pageSize: this.tenders.pageSize, filters: 
this.filters, column: this.selectedOrder.column, order: this.selectedOrder.order 
   }) 
  }); 
 window.scrollTo(0, 0); 
} 
 
filterData(event) 
{ 
 this.filter = event; 
 this.tableHelper.onFilterListSet(event); 
 this.filterAll(); 
} 
 
orderData(event) 
{ 
 this.filterAll(); 
} 
 
filterAll() 
{ 
 this.filters = this.tableHelper.getFilter(); 
 
 this.read({ 
  parameters: JSON.stringify({ 
   pageIndex: 0, pageSize: this.tenders.pageSize, filters: this.filters, column: 
this.selectedOrder.column, order: this.selectedOrder.order 
   }) 
  }); 
 window.scrollTo(0, 0); 
} 
 
private read(options) 
{ 
 let companyEdrpou = this.authService.userinfo != null 
  ? this.authService.userinfo.companyEdrpou 
  : ""; 
 this.tenderSerice.getTendersList(options, companyEdrpou).subscribe( 
  data => { 
   let isCompanyConfirmed = this.authService.loggedIn && 
this.companyState[this.authService.userinfo.companyState] !== CompanyState.OnConfirmation; 
   let isCompanyFinBlock = 
this.companyState[this.authService.userinfo.companyState] === CompanyState.FinancialBlocked; 
 



   if (this.authService.loggedIn && isCompanyConfirmed) 
   { 
    if (isCompanyFinBlock) 
    { 
     this.finBlock = true; 
    } 
   } 
 
   if (data) 
   { 
    this.tenders = data; 
    let activeTender = 
JSON.parse(localStorage.getItem("activeTenderPopup")); 
    if (activeTender) 
    { 
     if (this.authService.loggedIn && !this.finBlock) 
      this.modalService.openUrl(activeTender.id, 
activeTender.url); 
     localStorage.removeItem("activeTenderPopup"); 
    } 
   } 
 
    // відкриваємо картку 
    let Id = this.activatedRoute.snapshot.queryParams["Id"]; 
   if (Id && this.tenders.data.length > 0) 
   { 
     // console.log(Id); 
     this.tenders.data[0]['showDetails'] = true; 
    this.tenders.data[0]['turnOnDetails'] = true; 
   } 
  }, 
  error => this.errorHandler.HandleServerErrors(error) 
 ); 
} 
} 
 
import { Component, OnInit, ElementRef } from "@angular/core"; 
 
import { BaseHelper, TableHelper, TenderHelper, ErrorHandlerHelper } from 
"./../shared/_helpers/index"; 
 
import { SettingsService, AuthService, UserInfo, ISSettings, CompanyState } from "-pkg"; 
import { OrderItem } from "./../shared/model/orderItem"; 
import { TableDto } from "./../shared/model/tableDto"; 
import { TenderFilterDto } from "./../shared/model/tenderFilterDto"; 
import { TenderListItem } from "./../shared/model/tenders-list/TenderListItem"; 
import { TenderFilter } from "./../shared/model/tenders-list/TenderFilter"; 
import { TenderService } from "./../tender/services//tender..service"; 
 
declare var jQuery: any; 
 
@Component({ 
 selector: "tender--list", 
 templateUrl: "./tenders..template.html" 
}) 
 
export class TendersComponent implements OnInit 
{ 
 langPrefix: string; 
 $el: any; 
 tenders: TableDto<TenderListItem> = new TableDto<TenderListItem>(); 
 url: string; 
 industryNames = []; 
 marketNames = []; 
 filter: TenderFilter = new TenderFilter(); 



userFilters: TenderFilterDto<TenderFilter>[] = []; 
 filters: any = {}; 
 
 userinfo: UserInfo; 
 settings: ISSettings; 
 showDateInfo: boolean = false; 
 orderList: OrderItem[]; 
 selectedOrder: OrderItem; 
 finBlock: boolean = false; 
 
 isCustomerTenders: boolean = false; 
 customerName: string = ""; 
 companyState: any = CompanyState; 
 
 constructor(public tenderSerice: TenderService, 
  public el: ElementRef, 
  public tableHelper: TableHelper, 
  public baseHelper: BaseHelper, 
  public tenderHelper: TenderHelper, 
  public authService: AuthService, 
  private errorHandler: ErrorHandlerHelper) { 
  this.settings = SettingsService.getSettings<ISSettings>(); 
  this.orderList = tableHelper.getOrderList(); 
  this.selectedOrder = this.orderList[0]; 
 } 
 
ngOnInit() 
{ 
 this.langPrefix = this.baseHelper.getLangPrefix(); 
 
 this.$el = jQuery(this.el.nativeElement); 
 this.userinfo = this.authService.userinfo; 
 
 this.baseHelper.setFilterButOnScroll(this.$el); 
 this.tableHelper.resetEvent("TendersTable"); 
 
 this.reset(); 
} 
reset() : any { 
  console.log('reset'); 
  this.filterAll(); 
 } 
 
filterAll() 
{ 
 this.filters = this.tableHelper.getFilter(); 
 
 this.read({ 
  parameters: JSON.stringify({ 
   pageIndex: 0, pageSize: this.tenders.pageSize, filters: this.filters, column: 
this.selectedOrder.column, order: this.selectedOrder.order 
   }) 
  }); 
 window.scrollTo(0, 0); 
} 
 
paginate(event) 
{ 
 this.read({ 
  parameters: JSON.stringify({ 
   pageIndex: event.page, pageSize: this.tenders.pageSize, filters: 
this.filters, column: this.selectedOrder.column, order: this.selectedOrder.order 
   }) 
  }); 
 window.scrollTo(0, 0); 



} 
 
private read(options) 
{ 
 let companyEdrpou = this.authService.userinfo != null 
  ? this.authService.userinfo.companyEdrpou 
  : ""; 
 
 this.tenderSerice.getTendersList(options, companyEdrpou).subscribe( 
  data => { 
   if (data) 
   { 
    this.tenders = data; 
   } 
  }, 
  error => this.errorHandler.HandleServerErrors(error) 
 ); 
} 
 
} 
 
import { mergeMap, map, filter } from "rxjs/operators"; 
import { Component, OnInit, OnDestroy, ViewEncapsulation, Injector } from "@angular/core"; 
import { Router, NavigationEnd, ActivatedRoute } from "@angular/router"; 
import { Meta, Title } from "@angular/platform-browser"; 
import { Subscription } from "rxjs"; 
import { Location } from "@angular/common"; 
import { LinkService } from "./shared/link.service"; 
 
// i18n support 
import { TranslateService } from "@ngx-translate/core"; 
import { REQUEST } from "@nguniversal/aspnetcore-engine/tokens"; 
 
import { BaseHelper } from "./shared/_helpers/index"; 
 
@Component({ 
 selector: "app-root", 
 templateUrl: "./app.component.html", 
 encapsulation: ViewEncapsulation.None 
}) 
export class AppComponent implements OnInit, OnDestroy { 
 
 // This will go at the END of your title for example "Home - Angular Universal..." <-- 
after the dash (-) 
 private endPageTitle: string = "All tenders"; 
 // If no Title is provided, we'll use a default one before the dash(-) 
 private defaultPageTitle: string = ""; 
 private routerSub$: Subscription; 
 private request; 
 
 constructor(private router: Router, 
  private activatedRoute: ActivatedRoute, 
  private title: Title, 
  private meta: Meta, 
  private linkService: LinkService, 
  public translate: TranslateService, 
  public location: Location, 
  public baseHelper: BaseHelper, 
  private injector: Injector) { 
  let lang: string = location.path(); 
 
  lang = lang.substring(1, 3); 
  if (lang === "en" || lang === "uk" || lang === "ru") { 
   baseHelper.setLangPrefix(lang); 
  } else { 



   lang = "uk"; 
  } 
 
  // this language will be used as a fallback when a translation isn't found in the 
current language 
  translate.setDefaultLang(lang); 
  // the lang to use, if the lang isn't available, it will use the current loader to 
get them 
  translate.use(lang); 
 
  this.request = this.injector.get(REQUEST); 
  // console.log(`What's our REQUEST Object look like?`); 
  // console.log(`The Request object only really exists on the Server, but on the 
Browser we can at least see Cookies`); 
  // console.log(this.request); 
} 
 
ngOnInit() 
{ 
 // Change "Title" on every navigationEnd event 
 // Titles come from the data.title property on all Routes (see app.routes.ts) 
 this._changeTitleOnNavigation(); 
} 
 
ngOnDestroy() 
{ 
 // Subscription clean-up 
 this.routerSub$.unsubscribe(); 
} 
 
private _changeTitleOnNavigation() 
{ 
 this.router.events.pipe( 
  filter(event => event instanceof NavigationEnd) 
 ).forEach(e => { 
   // console.log(e); 
  }); 
 
 this.routerSub$ = this.router.events.pipe( 
  filter(event => event instanceof NavigationEnd), 
  map(() => this.activatedRoute), 
  map(route => { 
   while (route.firstChild) route = route.firstChild; 
   return route; 
  }), 
  filter(route => route.outlet === "primary"), 
  mergeMap(route => route.data)) 
  .subscribe((event) => { 
  this._setMetaAndLinks(event); 
 }); 
} 
 
private _setMetaAndLinks(event) 
{ 
 // Set Title if available, otherwise leave the default Title 
 const title = event["title"] 
 
  ? `${event["title"]} - ${this.endPageTitle}` 
   : `${this.defaultPageTitle} - ${this.endPageTitle}`; 
 
  this.title.setTitle(title); 
 
  const metaData = event["meta"] || []; 
  const linksData = event["links"] || []; 
 



  for (let i = 0; i<metaData.length; i++) { 
 this.meta.updateTag(metaData[i]); 
} 
 
  for (let i = 0; i < linksData.length; i++) { 
 this.linkService.addTag(linksData[i]); 
} 
} 
} 
 


