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Система електронних публічних закупівель України, яка розпочалась з 12 лютого 2015. 

У цей час державні установи та організації самостійно приймали рішення щодо роботи у Prozorro у тестовому 

режимі. 

У 2016 проведення закупівель через Prozorro стало обов'язковим з 1 квітня для монополістів і центральних 

органів виконавчої влади, а з 1 серпня для державних замовників.



● Прозорість: оголошену закупівлю бачать всі

● Публічність: легко дізнатись всю інформацію щодо тендерів, їх замовників і учасників, інформація зберігається 

протягом 10 років

● Відкритість і доступність: усі можуть взяти участь з будь-якого місця

● Он-лайн оголошення закупівлі та подання пропозицій



Центральна база даних (ЦБД)

prozorro.gov.ua

Подає 

тендерну 

пропозицію

Майданчики

Замовник Постачальник

Оголошує 

закупівлю

Як працює ProZorro?



Типи та пороги процедур закупівель

50 000 грн

● допорогова закупівля

● Прозорро маркет

200 000 грн

● спрощена закупівля

● Прозорро маркет

● відкриті торги



Типи та пороги процедур закупівель

50 000 грн

200 000 грн

● відкриті торги

менше 

документів

● спрощена закупівля

● Прозорро маркет менше вимог

менша 

тривалість закупівлі

● допорогова закупівля

● Прозорро маркет



Типи та пороги процедур закупівель

50 000 грн
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більший потенційний прибуток

є можливість оскарження через 

АМКУ



Що регламентує роботу Системи?

Закон України

«Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015р.

Постанова Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку функціонування електронної системи 

закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» 

№166 від 24.02.2016р.

Накази та роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України



Скільки коштує участь?

майданчики системи працюють за 

єдиними тарифами

проте суттєво відрізняються за 

зручністю роботи, рівнем сервісу та 

переліком додаткових послуг



12 років

у створенні маркетплейсів

1200 співробітників

працюють над покращенням якості

обслуговування наших клієнтів

> 100 мільйонів

візитів на наші маркетплейси

щомісячно

Ми — частина сім'ї маркетплейсів Evo

Rozetka Travel



Замовників

нам довіряють

43%



Відгуки про замовників
Ми першими зробили відгуки про замовників, щоб 

ви краще розуміли, з ким будете співпрацювати.

робіть сферу  закупівель більш 

комфортною

відзначайте кращих



Мобільний застосунок
З мобільним застосунком від Zakupki.Prom, ви можете:

Планувати участь в обраних закупівлях

Брати участь в аукціоні будь-де та будь-

коли

Легко шукати тендери



Понад 470 тис. закупівель 

оголошено за 2020 рік

у системі Prozorro

Кожний 3-й тендер в 

системі ProZorro 

створений на 

Zakupki.Рrom

2,3 учасника

середня конкуренція у 

державних тендерах

у системі Prozorro

Кожна 4-а пропозиція, що 

була подана постачальником 

з Zakupki.Рrom - перемагає

Zakupki.Prom найбільший майданчик 

системи та є її співзасновником 



Навіщо мені 

Prozorro?
Prozorro 

600 млрд грн

E-сommerce ринок  

80 млрд грн



Навіщо мені 

Prozorro?
гарний канал для розширення продажів

На відміну від ринку e-commerce, тут постачальник реагує на готовий запит від 

замовника, який вже має потребу в товарі



постачальнику не потрібно витрачати 

кошти на рекламу своєї продукції

Достатньо зайти в систему, знайти 

потрібну закупівлю та подати свою 

пропозицію

Без витрат на 

маркетинг



Співпраця з найбільшими держ. компаніями
Не потрібно проводити тривалі та складні переговори в кабінетах чиновників 

Достатньо увійти до системи та подати найкращу пропозицію



Комерційні тендери
З нами ви можете продавати не лише державі, а й комерційним компаніям.

50% тендерів з безкоштовною участю, тому наші постачальники вже продають 

лідерам ринку.



Комп’ютерна

техніка



Статистик

а
за 2020 рік всього в Системі було опубліковано майже 16 тис. конкурентних 

закупівель, пов’язаних із комп’ютерною технікою

на загальну суму близько 5,6 млрд гривень



Поділ за 

категоріями

однією із особливостей закупівлі комп’ютерної техніки є використання двох 

основних кодів ДК 021:2015: 30210000-4 - Машини для обробки даних 

(апаратна частина) та 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання

ці коди включають: персональні комп’ютери, ноутбуки, периферійне 

обладнання тощо

замовники часто закуповують комп’ютерну техніку різних підкатегорій 

одночасно



Цифри по деяким 

підкатегоріям
загальна сума закупівель, що включали ноутбуки склала 914 млн гривень

стаціонарних комп’ютерів (зазвичай з периферійним обладнанням) 1,49 

млрд гривень

монітори 204 млн гривень

принтери 504 млн гривень



З чого 

розпочати?



Що необхідно для участі в тендері?

зареєструватись та знайти необхідний тендер

ознайомитись з вимогами до учасника

подати пропозицію у тендер

*  прийняти участь в аукціоні



Тендери, де може не бути аукціону

Допорогова та спрощена закупівлі (зазвичай це закупівлі до 

200 000 гривень)

за умови, що ви є єдиним учасником, система автоматично 

визнає вас переможцем



Реєстрація на 

Zakupki.Prom

натискаємо “Хочу продавати”



Реєстрація на 

Zakupki.Prom

заповнюємо дані



Реєстрація на 

Zakupki.Prom

Натискаємо “Зареєструватись”



Реєстрація на 

Zakupki.Prom



Знайти 

закупівлю



Знайти 

закупівлю



Знайти 

закупівлю



Знайти 

закупівлю



Ознайомитись 

з вимогами



Ознайомитись 

з вимогами



Ознайомитись 

з вимогами



Ознайомитись 

з вимогами



Вимоги у закупівлі на 143 300 гривень



Як подати 

пропозицію до 

закупівлі?



вкажіть суму за весь обсяг 

закупівлі

прикріпіть документи

перейдіть до підписання 

пропозиції



Підпишіть 

пропозицію за 

допомогою КЕП



Підпишіть 

пропозицію за 

допомогою КЕП



Вітаємо, ви учасник закупівлі



Аукціон

Має 3 раунди

Під час кожного раунду, кожен учасник 

може знизити свою пропозицію на крок 

аукціону або більше

Ваша пропозиція може бути не змінена

Першим знижується учасник з 

найбільшою ціною

https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox


Тренажер аукціонів
Ексклюзивний тренажер імітує аукціон, що дозволяє зрозуміти 

правила його проведення та виробити свою стратегію участі. Завдяки 

тестовому аукціону ви розберетесь:

Як роблять ставки учасники

Як розробити власну стратегію

Як відбувається аукціон

https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox
https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox
https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox


Хто може брати 

участь у 

закупівлях?

Для того щоб брати участь у закупівлях не 

обов’язково бути великою компанією. 

Закон не встановлює  обмежень на участь 

незалежно від форми власності та оподаткування.



Хто може брати участь у закупівлях?

ТОВ

ФОП

Дропшипери

Платники та неплатники ПДВ



Продавайте державі 

без тендеру
Державний онлайн-магазин Prozorro Market, 

де підприємці продають державі БЕЗ тендеру.

кваліфікація лише 1 раз

оплата лише за результат

новий ринок у 30 млрд грн



Проводять кваліфікацію дві організації

ДУ “Професійні закупівлі”

(товари загального призначення)

ДП “Медичні Закупівлі України”

(медична та фармацевтична продукція)

https://education.zakupki.prom.ua/shho-take-elektronniy-katalog-prozorro-market-ta-yak-postachalniku-rozmistiti-tam-tovari/
https://education.zakupki.prom.ua/yak-doluchitisya-do-prozorro-market-postachalniku-medichnoyi-ta-farmatsevtichnoyi-produktsiyi/


Класифікатор ДК 021:2015

Категорії, як і раніше, визначаються за 4-м символом ДК 021:2015. До 10 р. днів відбувається 

розгляд заявки на кваліфікацію. Кількість заявок не обмежена.

Але є певні особливості пов’язані з компʼютерною технікою



Як додати 

свої пропозиції



Як додати 

свої пропозиції



Як додати 

свої пропозиції



Імпорт пропозиції



Імпорт пропозицій

1. Ціна (amount) – це обов’язкове поле для заповнення, в якому необхідно вказати ціну товару. Зверніть 

увагу, що ціна в цьому полі не повинна перевищувати значення поля максимальна сума пропозиції 

(max order amount). 

2. Сума мінімального замовлення (min order amount) – треба вказати мінімальний обсяг замовлення у 

гривнях;

3. Місто доставки (locality) – вкажіть міста, до яких ви здійснюєте доставку*

4. Область доставки (region) – вкажіть область, до якої ви здійснюєте доставку*

5. Опис*



Імпорт пропозицій

Наразі максимальна кількість товарних позицій у шаблоні, який ви завантажили, складає 400 позицій;

в Excel-файлі, який ви завантажили, повинен бути лише 1 лист;

ви можете встановити різні умови для різних регіонів, продублювавши рядок та вказавши іншу ціну та інший 

регіон.



Повідомлення про 

замовлення

Вся інформація про замовлення: 

● найменування, кількість;

● контакти покупця/замовника.



Аналіз цін

ціни всіх учасників по всім товарам 

у Prozorro Market

пропонуйте найбільш привабливі 

пропозиції для замовників

інформація оновлюється кожні 4 

години



Які техніку можна 

продавати через 

Prozorro market?

Принтери багатофункціональні

Клавіатури

Ноутбуки

Миші комп'ютерні

Флеш-накопичувачі (USB)

Принтери

Джерела безперебійного живлення

Веб-камери

Жорсткі диски

Та ще безліч всього



Навчальний портал zakupki.education

YouTube-канал

Групи у Facebook та Telegram

Безкоштовне навчання

Онлайн-курси

https://education.zakupki.prom.ua/
https://education.zakupki.prom.ua/
https://education.zakupki.prom.ua/


Персональний 

менеджер

Юридична 

підтримка

Підтримка на всіх 

етапах 

Особистий менеджер для 
кожного клієнта

Усі наші користувачі 
забезпечені юридичною 
підтримкою



30+ ІТ спеціалістів щодня забезпечують 

безпечну та стабільну роботу користувачів

Ви можете накладати водяні знаки на 

документи, щоб упевнитися у їх безпеці

Найвищий рівень акредитації майданчика

З нами безпечно



З нами ви завжди на 

крок попереду



Дякую за увагу!

i.chemeris@zakupki.prom.ua

+380634060511


