
Zakupki.Рrom
Ваш провідник у світ закупівель



12 років
у створенні маркетплейсів

900 співробітників
працюють над покращенням якості
обслуговування наших клієнтів

> 100 мільйонів
візитів на наші маркетплейси
щомісячно

Ми — частина сім'ї маркетплейсів Evo



В Zakupki.Prom 
ми пишаємось



50+ фахівців відділу 
турботи

Нам довіряють 41% 
замовників 

5 рівень акредитації в 
Prozorro

Юридична підтримка

Доступні закупівлі у 
Prozorro Market

Зручний особистий 
кабінет

Ексклюзивна 
система відгуків

Допомога експертів, 
навчальний портал



Що необхідно для участі в тендері?

зареєструватись та знайти необхідний тендер

ознайомитись з вимогами до учасника

подати пропозицію у тендер

    *      прийняти участь в аукціоні



постачальнику не потрібно витрачати 
кошти на рекламу своєї продукції

Достатньо зайти в систему, знайти 
потрібну закупівлю та подати свою 
пропозицію

Без витрат на 
маркетинг



Реєстрація на майданчику Zakupki.Prom



Реєстрація на майданчику Zakupki.Prom



Реєстрація на майданчику Zakupki.Prom



Реєстрація на майданчику Zakupki.Prom



Відновлення доступу



Відновлення доступу



Участь у публічних 
закупівлях



Знайти 
закупівлю



Знайти 
закупівлю



Знайти 
закупівлю



Знайти 
закупівлю



Знайти 
закупівлю
за допомогою 
фільтрів



Звіти та аналітика



Звіти та аналітика



Звіти та аналітика



Аналіз замовника



Аналіз замовника



Аналіз постачальника



Аналіз постачальника



Участь у комерційних 
закупівлях



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.



Особливості комерційних закупівель

Є швидкі тендери (день у день)

Важлива не тільки ціна

Менше документів і вимог



Що закуповують?



Вкладка Prozorro Market

всі товари каталогу, 
поділені на категорії

імпорт пропозицій

оновлення пропозицій



Вкладка Prozorro Market

категорії, у які ви 
вже кваліфіковані

товари, до яких вами 
додані пропозиції

ваші пропозиції та 
відкриті категорії



Вкладка Prozorro Market

Prozorro market від 
50 000



Кваліфікація
за категоріями



Для того, щоб почати працювати у каталозі, потрібно пройти кваліфікацію

Для цього необхідно подати документи, що підтверджують ваш досвід 
постачання товарів, через спеціальний функціонал



Вкладка Prozorro Market

категорії доступні 
для кваліфікації



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 подач не обмежена



1. Учасник обирає процедуру кваліфікації

потрібну процедуру 
можна знайти у вкладці 
“Прозорро маркет” в 
особистому кабінеті:



2. Учасник обирає процедуру кваліфікації та ...подає документи

та подати заявку, 
натиснувши на 
кнопку

...шаблони заяв 
та вимоги



2. Учасник обирає процедуру кваліфікації та ...подає документи

прикріпити файли 
та подати заявку



2. Учасник обирає процедуру кваліфікації та ...подає документи

Рекомендуємо накладати на заяву КЕП



Ваша заявка та заявки інших учасників доступні на сторінці кваліфікації

заявка розглядається до 10 робочих днів



протягом 5р. днів після відповідного рішення учаснику надається доступ

Ваша заявка та заявки інших учасників доступні на сторінці кваліфікації



додатково

подавати документи на кваліфікацію можливо необмежену кількість 
разів

процедури кваліфікації доступні до 3-х років

весь цей час можна проходити кваліфікацію до нових категорій, а 
ЦЗО буде надавати доступ



Як додати свої пропозиції в Prozorro Market?



Як додати свої пропозиції в Prozorro Market?



Як додати свої пропозиції в Prozorro Market?



Імпорт пропозицій



Оберіть вкладку Prozorro Market

імпорт пропозицій

оновлення пропозицій



Оберіть вкладку Prozorro Market



Імпорт пропозицій



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 600 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.



Імпорт пропозицій



Імпорт пропозицій

натисніть на першу кнопку імпорту;

скачайте та заповніть 2-5* полів;

завантажте заповнений файл назад на 
майданчик



Повідомлення про замовлення



Як взяти участь у
“Запиті ціни 
пропозиції”?







товари, у яких є ваші 
пропозиції

список товарів, що можуть брати участь у 
закупівлі



подаємо 
пропозицію



ви не можете відкликати пропозицію

при внесенні змін до пропозиції ви не можете змінити обраний товар, але можете змінити ціну

Після подання пропозиції



у запиті ціни пропозицій відсутній аукціон

переможцем по завершенні етапу подання пропозицій 
визначається учасник з найнижчою ціною

додатково



після завершення етапу подання пропозицій ви можете підтвердити вашу 
пропозицію або відмовитись від участі

при підтвердженні ви зможете укласти договір із замовником, 
у випадку відмови - почнеться кваліфікація наступного учасника

На кваліфікації



Аналіз цін



Аналіз цін



пропонуйте найбільш привабливі пропозиції для замовників

ціни всіх учасників по всім товарам у Прозорро маркет

інформація оновлюється кожні 4 години

Аналіз цін



PRO.ZAKUPKI



PRO.ZAKUPKI



Підтримка



Підтримка



Підмога



https://pidmoha.gov.ua/ua



Дякуємо за увагу!

i.chemeris@zakupki.prom.ua

мій особистий номер: +380634060511

mailto:i.chemeris@zakupki.prom.ua

