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Prozorro Market сьогодні

• > 1500 замовників
• 6800 угод на 103 млн грн



Як працює Prozorro Market



Постанова КМУ від 14.09.2020 № 822

Строк приведення Prozorro Market у 
відповідність – до 15.12.2020.

Етапи:
• 15.12.2020 – кваліфікація постачальників 

у каталог за постановою;
• 02.02.2020 – старт закупівель через 

запит ціни пропозицій.



Що змінила постанова для 
замовників?

Раніше
Закупівлі до 50 тис

З 1 лютого. Закупівлі до 200 тис
Та до 1 млн для монополістів



Чим регулюється робота каталогу?

• Закон України «Про публічні закупівлі»: що можна купувати,
пороги для роботи з каталогом в цілому;

• Постанова КМУ № 822 від 14.09.2020р.: в який спосіб можна
купівати товари у каталозі, які пороги для запиту ціни пропозицій
і для прямих угод у каталозі.



На які суми можна купувати товари на 
Pozorro Market?



На які суми можна купувати товари на 
Pozorro Market?



Механізм запиту ціни
пропозицій

Замовник може вибрати будь-який профіль товару і створити на 
його основі запит пропозицій ціни від постачальників.

Ви вказуєте:
• необхідну кількість товару;
• строки та місце поставки;
• спосіб оплати.

Постачальники отримують запрошення участі у вашій процедурі 
електронною поштою і протягом не менш як 2 робочих днів 
подають свої пропозиції.

Система визначає переможця автоматично.



Що таке профіль товару

Профіль товарів — це опис технічних, 
якісних та експлуатаційних характеристик 
товарів різних виробників однієї товарної 
групи, з однаковими базовими 
характеристиками.



Переваги для замовників

• Швидкість
• Ціна
• Перевірений постачальник
• Додатковий захист від недобросовісних постачальників



Швидкість

Закупівлі до 50 тис грн Закупівлі від 50 тис грн
• Без підготовки тендерної 

документації
• 15 хвилин на закупівлю
• Від 2 робочих днів до укладання 

договору

• Без підготовки тендерної 
документації

• 15 хвилин на оголошення
• Від 2 робочих днів до укладання 

договору



Ціна



Ціна



Перевірені 
постачальники

Всі постачальники вже пройшли 
відбір та були кваліфіковані
адміністраторами
до каталогів



Ціна

Замовник

Може
Поскаржитись

на постачальника



У разі кількох порушень, пропозиції
постачальника приховують

Як працюють скарги?



Дякую за увагу
o.nos@prozorro.ua


