
Як перевірити, чи правильно ви підготували документи 

для кваліфікації в Prozorro Market


Цей чек-лист допоможе вам уникнути розповсюджених помилок та пройти 

кваліфікацію в Prozorro Market.
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Постачальникам звичайних (не медичних) товарів


Чи підготували ви усі необхідні документи? - Подивіться уважно ще раз 

перелік документів, що вимагаються, у документах, що знаходяться на 

майданчику в оголошенні кваліфікації . 


Чи міститься підпис та печатка на довідці про наявність досвіду?


Чи збігається код ДК 021:2015 в документах, що підтверджують досвід, з 

кодом товару у закупівлі?


Чи підготували ви

 не менше 3-х угод у Prozorro, що не були розірван

 або не менше 10-и накладних

 або не менше 10-и фіскальних чекі

 або не менше трьох угод із замовниками, укладені через електронний 

каталог?


Переконайтеся, що  договори не були розірвані.


Чи є інформація у накладних чіткою та розбірливою, щоб її можна було 

прочитати?


Чи підготували ви довідку із переліком АЗС, через які реалізується 

пальне або довідку про постачання паливо наливом (у разі подання 

документів в категорію «Нафта і дистиляти»)


(наприклад)

+38 067 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua

https://bit.ly/3MQhVVr
https://www.facebook.com/zakupki.prom.ua
https://zakupki.prom.ua/
https://zakupki.prom.ua/
https://education.zakupki.prom.ua/wp-content/uploads/2021/11/kvalifikacziya-v-prozorro-market.png


+38 067 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua

Постачальникам електричної енергії

Чи підготували ви усі необхідні документи? - Подивіться уважно ще раз 

перелік документів, що вимагаються, у документах, що знаходяться на 

майданчику в оголошенні кваліфікації . 


Чи  підготували ви

 не менше одного договору з постачання електричної енергії. Договір 

повинен бути виконаний або такий, що виконується понад 2 місяц

 або копію документу, підтверджуючого повне виконання (або 

виконання протягом двох місяців поспіль) аналогічного договору 

(наприклад лист-відгук)


Чи оформлений лист-відгук на бланку контрагента учасника за підписом 

керівника або уповноваженої особи, з зазначенням предмету 

виконаного договору?


Чи є інформація у документах чіткою та розбірливою, щоб її можна було 

прочитати?


(наприклад)
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+38 067 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua

Постачальникам медичних товарів


Чи підготували ви усі необхідні документи? Подивіться уважно ще раз 

перелік документів, що вимагаються, у документах, що знаходяться на 

майданчику в оголошенні кваліфікації . 


Чи підготували ви довідку про відсутність корупційних правопорушень. 

Отримати її можна на сайті 

Чи підготували ви усі установчі документи та документи, що 

підтверджують повноваження уповноваженої особи Учасника (копія 

паспорту та лист-згода на обробку персональних даних)?


Чи підготували ви лист-згоду на обробку персональних даних з печаткою 

та підписом?


Чи міститься підпис та печатка на довідці про наявність досвіду?


Чи збігається код ДК 021:2015 в документах, що підтверджують досвід, з 

кодом товару у закупівлі?


Чи підготували ви наступні дані у довідці

 не менше п’яти ідентифікаторів закупівель у Prozorro зі звітами про 

виконання

 або не менше двадцяти видаткових накладних

 або не менше трьох ідентифікаторів закупівель  із замовниками, 

укладені через Prozorro Market?


Переконайтеся, що  договори мають статус "закритий". Такий статус 

можливий за умови, що замовник відзвітував в системі про виконання 

договору по проведеній закупівлі. Подивіться , щоб переконатися. 


Чи є інформація у накладних чіткою та розбірливою, щоб її можна було 

прочитати?

(наприклад)

corruptinfo.nazk.gov.ua


відео
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+38 067 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua

Чи підготували ви копію ліцензії на право здійснення оптової/ роздрібної  

торгівлі лікарськими засобами (якщо завантажуєте документи до 

категорії “Фармацевтична продукція”).


Чи підготували ви копію ліцензії на право оптової торгівлі спиртом 

етиловим (у разі подання документів в категорію «Етиловий спирт»)?
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