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ЩО ТАКЕ PROZORRO MARKET

Prozorro Market - це державний онлайн-магазин, в якому 
Замовники купують товари у Постачальників на суми:

● до 50 тис грн - працює за принципом
“обрав - поклав у кошик - замовив”

● до 200 тис грн - замовник робить запит ціни
пропозиції для швидкого пошуку найкращої ціни
серед попередньо кваліфікованих постачальників
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Коли використовувати Prozorro Market для 
закупівлі електроенергії

Закупівля для потреб поточного 2021 бюджетного року

1. Додаткова закупівля е/е з причин*:
● виникнення нової чи додаткової потреби, яку замовник не міг

передбачити, наприклад
- збільшення споживання е/е, яке замовник не міг передбачити;
- збільшення цін на е/е, яке замовник не міг передбачити;

● виділення додаткових коштів;
● перерозподіл коштів, зекономлених внаслідок проведення процедур

закупівель;
● розірвання договору про закупівлю.

* якщо очікувана вартість додаткової закупівлі становить менше 200 тис грн. Лист Мінеко №3304-04/54160-06 від
03.09.2020
** Здійснення закупівель має бути обґрунтованим та документально підтвердженим
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Коли використовувати Prozorro Market для 
закупівлі електроенергії

Закупівля для потреб поточного 2021 бюджетного року

2. Оскарження процедури закупівлі в АМКУ***
● в обсязі що не перевищує 20% від очікуваної вартості тендеру, що

оскаржується. (ст 3, ч 7, п 3, абзац 3й та ст. 3, ч 7, абзац 20й Закону ППЗ)

3. Розірвання договору про закупівлю з вини учасника***
● в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі про

закупівлю, який розірваний з вини такого учасника (стаття 3, частина 7, п 3, абзац

4й та ст. 3, ч 7, абзац 20й Закону ППЗ)

*** Для закупівлі товару, робіт, послуг, вартість яких є меншою 200 тис грн.
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Закупівля для потреб наступного 2022 бюджетного року

1. Якщо Річний план закупівель менше 200 тис. грн, можна
купити за допомогою Запиту ціни пропозиції

2. Якщо Річний план закупівель менше 50 тис. грн, то можна
купити прямою угодою в Прозорро Маркет

Коли використовувати Prozorro Market для 
закупівлі електроенергії
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Чому PROZORRO MARKET?

Швидкий спосіб знайти постачальника, якщо відбувся перехід на

ПОН, або виникла додаткова потреба в закупівлі. Запит ціни

пропозиції займає близько 8 днів

Закупівля відбувається за Конкурентною закупівлею. Зокрема

Запит ціни пропозиції дає можливість отримати кращу ціну

Постачальники вже кваліфіковані ЦЗО. Не треба їх перевіряти

Не треба готувати документацію. ЦЗО визначило технічні вимоги

Примірний договір для закупівлі електроенергії вже розроблений

ЦЗО.
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ОСОБЛИВОСТІ закупівель е/е в Prozorro Market

1. Фіксований тариф на термін дії договору

2. Фіксований термін дії договору (1, 2, 3 або 6 місяців)

3. “Без розподілу”. Тільки активна електроенергія + передача.

○ Замовнику потрібно мати окремий договір на розподіл з 

Оператором системи розподілу (ОСР) по тарифах ОСР (код 

CPV 65310000-9 “Розподіл електричної енергії”)
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ЧОМУ ФІКСОВАНИЙ ТАРИФ

- Ціна на ринку

- Ціна згідно з договором
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- Ціна на ринку

- Ціна згідно з договором

ЧОМУ ФІКСОВАНИЙ ТАРИФ
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Більший термін - більший ризик коливання цін

- Ціна на ринку

- Ціна згідно з договором

ЧОМУ ФІКСОВАНИЙ ТЕРМІН
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СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ”
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АЛГОРИТМ ЗАКУПІВЛІ

1. Замовник обирає один з наявних профілів в електронному 
каталозі Prozorro Market 
a. термін дії договору (1, 2, 3 чи 6 місяців)
b. торгова зона: “Бурштинський Острів” або “ОЕС” 
c. Завжди “Без розподілу”
d. Завжди “Фіксований тариф”

2. Замовник додатково вказує:
● обсяг закупівлі та дату початку постачання
● адресу постачання та ОСР з яким укладений договір



3. Замовник оголошує Запит ціни пропозиції за обраними ним 
умовами 

4. Кваліфіковані постачальники подають пропозиції
5. Хто надав кращу пропозицію = Переможець

АЛГОРИТМ ЗАКУПІВЛІ
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6. Укладання договору з переможцем. 
(Примірний договір є в оголошенні на Прозорро або 
на Майданчику)

АЛГОРИТМ ЗАКУПІВЛІ

https://prozorro.gov.ua/framework/104c64b1efea497683f8b34e558d7d87
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НАВІЩО ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

1. Захист Замовника від змін ціни
Порядок змін умов до договору не включає Зміну умов
договору через зміну ринкової ціни. (дод. №3 до
Примірного договору)

2.   Враховує особливості постачання електроенергії
3. Порушення п. 2.4. Договору тягне за собою відключення
постачальника від Prozorro Market
“2.4 Підписанням цього Договору Постачальник підтверджує, що має всі
необхідні ліцензії та дозволи на постачання Товару за цим Договором, а
також зобов’язується забезпечити дійсність таких ліцензій (дозволів) на
весь строк дії цього Договору”
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА У 
PROZORRO MARKET

Замовник має право надіслати Звернення про порушення
Постачальником правил роботи.

1. Відмова від укладання угоди на попередніх умовах,
зокрема - через зміну ціни

2. Відсутність в реєстрі ОСР Замовника
3. Закінчилась ліцензія НКРЕКП

3 (три) порушення протягом місяця призводить до
відключення Постачальника від Prozorro Market на 90 днів
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