
Zakupki.Рrom
Ваш провідник у світ закупівель



Нормативне 
регулювання 
закупівель

Постанова КМУ
від 12 жовтня 2022 р. № 1178

“Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, 
робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні 
закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”



Здійснення закупівель по Постанові №1178 
від 12.10.2022 (чинна з 19 жовтня)



➢ замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття 
рішення про здійснення закупівлі або її здійснення;

➢ існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних 
обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі 
із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути 
документально підтверджена замовником;

➢ відмінено відкриті торги через відсутність учасника
➢ здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури.

Повний перелік-
п. 9, 13 Особливостей

Укладення прямого договору 



Відкриті торги по Закону
VS

Відкриті торги по Постанові
*

*



Відкриті торги по Закону
VS

Відкриті торги по Постанові

оскарження відміни 
торгів після аукціону 

- 10 днів



Подати пропозицію 
вище, ніж очікувана 
вартість закупівлі 
можна виключно за 
умови:

Норми про 
прийняття до 

розгляду 
пропозиції, 

вище бюджету 
закупівлі

Прийнятний 
відсоток 

перевищення 
ціни тендерної 

пропозиції 
учасника

Наявності в 
оголошенні 

про 
проведення 
відкритих 

торгів

Наявності у 
тендерній 

документації



Можуть не застосовуватись при закупівлі товарів 1 або декілька при закупівлі послуг та робіт 

Протягом 24х годин виправляються всі недоліки, крім

Кваліфікаційні критерії
ст.16 Закону

Технічної 
частини

Забезпечення 
пропозиції



Підстави відмови в участі по ст.17

Наявність податкового боргу відтепер не є бар’єром для участі чи перемоги у закупівлі- ця 
інформація не вимагається ні від учасника, ні від переможця.

Учасник декларує в ел.системі відсутність підстав для відхилення відповідно до ч.1 (крім п.13)  та ч.2 ст.17 

п.3- корупційного правопорушення у службової/фізичної особи
п.5,6  - судимості у службової/фізичної особи
п.12 -службова/фізична особа не вчиняла правопорушення, пов’
язаного з використанням дитячої праці чи торгівлі людьми

Переможець надає документальне підтвердження протягом 4х днів

Частина 1 ст.17

невиконання зобов’язань по договору з цим 
замовником, що призвело до його розірвання із 
застосуванням штрафних санкцій та/або 
відшкодування збитків

Частина 2 ст.17

!



Не забувайте:

Відхиляється:
-юр.особа, бенефіціари якої є резидентами РФ/РБ

-інші суб’єкти, які пропонують 
товари/роботи/послуги походженням з РФ/РБ

(виняток- товари/роботи/послуги, необхідні для ремонту та 
обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою

Підписувати пропозицію КЕПом 
(або УЕП, якщо це дозволено Документацією)

Зміна істотних умов договору-п.19 Особливостей



Як замовити юридичну консультацію із сторінки закупівлі





Відновлення доступу



Відновлення доступу



Участь у відкритих 
торгах з 
особливостями



Деякі особливості торгів з особливостями

у них можливі більш стислі строки проведення

достатньо одного учасника, для того щоб закупівля відбулась і як результат

може бути відсутній аукціон

оскарження результатів відбувається 5, а не 10 днів

можливість подання пропозиції сума якої більша за бюджет закупівлі (за умови визначення 
замовником у Документації граничного значення у відсотках )



Знайти 
закупівлю



Знайти 
закупівлю



Знайти 
закупівлю



Знайти закупівлю за 
допомогою 
інструменту пошуку



Знайти закупівлю за 
допомогою 
інструменту пошуку



Знайти закупівлю за 
допомогою 
інструменту пошуку



Знайти закупівлю за 
допомогою 
інструменту пошуку

обираємо код за 4-м символом



Знайти закупівлю за 
допомогою 
інструменту пошуку



Ознайомитись 
з вимогами



Ознайомитись 
з вимогами

гортаємо нижче



Як подати 
пропозицію до 
закупівлі?



Натискаємо 
“подати 
пропозицію”



Заповнюємо



Додаємо файли з електронним 
підписом

або

додаємо файли без                 
підпису



Файли з підписом



Файли з підписом



Файли з підписом



Натисніть “Прикріпити 
файл з автоматичним 
підписанням”



документи відповідності 
критеріям



Максимально просто про критерії

якщо є поле для відмітки - ставимо 
відмітку

якщо є поле для заповнення - 
заповнюємо

якщо є кнопка “прикріпити файл” - 
прикріплюємо файл

*може комбінуватись



натискаємо “Взяти участь”



Заповнюємо поля





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


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

https://zakupki.prom.ua/mobile_app


Продавайте державі 
без тендеру
Державний онлайн-магазин Prozorro Market, де 
підприємці продають державі БЕЗ тендеру.

кваліфікація лише 1 раз

оплата лише за результат



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 для деяких категорій



Учасник обирає процедуру кваліфікації

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



Учасник обирає процедуру кваліфікації та ...подає документи

та подати заявку, 
натиснувши на 
кнопку

...шаблони заяв 
та вимоги



Учасник обирає процедуру кваліфікації та ...подає документи

прикріпити файли 
та подати заявку



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



Ваша заявка та заявки інших учасників доступні на сторінці кваліфікації



Як додати 
свої пропозиції



Як додати 
свої пропозиції



Як додати 
свої пропозиції



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



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

ціни всіх учасників по всім товарам 
у Prozorro Market

пропонуйте найбільш привабливі 
пропозиції для замовників

інформація оновлюється кожні 4 
години



пропонуйте найбільш привабливі пропозиції для замовників

ціни всіх учасників по всіх товарах у Prozorro Market

інформація оновлюється кожні 4 години

Аналіз цін



останні ключові зміни в маркеті

зміни у тарифах:

до 50 000 грн -3% від суми договору
50 001 - 200 000 грн - 2% від суми договору, але не більше, ніж 3400 грн
від 200 001 грн - 1% від суми договору, але не більше, ніж 3400 грн



PRO.ZAKUPKI



PRO.ZAKUPKI



Підтримка



Дякуємо за увагу!

i.chemeris@zakupki.prom.ua

мій особистий номер: +380634060511

mailto:i.chemeris@zakupki.prom.ua

