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1 січня 2016 року українські компанії отримають доступ до ринків державних закупівель Європейського Союзу. Загальний обсяг ринку державних закупівель ЄС у 2014 році
становив приблизно 1,800 млрд. євро або 14% ВВП, у тому числі 425 млрд. євро – сума
укладених договорів в результаті проведення міжнародних тендерів, з яких 230 млрд. євро
– в рамках Угоди СОТ про державні закупівлі.
На порталі Електронні щоденні тендери (Tenders Electronic Daily (http://ted.europa.eu),
який є електронною версією Додатку до Офіційного вісника Європейського Союзу і є
централізованим офіційним джерелом інформації щодо державних закупівель у Європейському Союзі, Європейській економічній зоні та поза нею, щодня публікується до 1 000 нових
оголошень про проведення тендерів.
Команда Урядового Офісу з питань європейської інтеграції підготувала перелік
інформаційних джерел, на яких розміщується інформація про закупівлі, тендери та міжнародні торги, що проводяться в країнах-членах ЄС.

Source: http://www.computerworld.com/article/2918204/technology-law-regulation/eu-set-to-reveal-digital-strategy-onwednesday.html
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Ірландія

Королівство Бельгія
1.

Інформаційний бюлетень судових рішень
(Le Bulletin des Adjudications);

1.

http://publications.europa.eu/en/web/aboutus/procurement;

Щоденна преса: "Irish Independent", "Irish
Times", "Irish Press", "Cork Examiner";

2.

Інтернет-каталог державних закупівель
Бельгії: https://ecat.publicprocurement.be/
ecat/home.action

Портал державних закупівель:
https://irl.eu-supply.com/ctm/supplier/
publictenders

3.

4.

Платний сервіс з вибору повідомлень
про державні закупівлі:
http://www.cdm.lu/entreprise/conseils-auxentreprises/marches-publics/les-demarches
-pour-la-grande-region

Українсько - ірландська
асоціація: www.iuta.ie

Французька Республіка

5.

Інформація про тендери у світі:
http://www.globaltenders.com/

2.
3.

1.

Інформаційний бюлетень оголошень про
державні закупівлі (Bulletin officiel des
annonces des marchés publics);

2.

Реєстр державних закупівель:
http://www.boamp.fr/

3.

Портал державних закупівель:
www.marches-publics.gouv.fr

http://www.tendersinfo.com/

Республіка Болгарія
1.

Газета “Державний
вісник” (Държавен вестник):
http://dv.parliament.bg

2.

Реєстр державних закупівель:
http://www.aop.bg

Італійська Республіка

Чеська Республіка
1.

торгова

1.

Служба державних контрактів, яка
входить до складу Міністерства
інфраструктури і транспорту Італії:
www.serviziocontrattipubblici.it

2.

Тендери на виконання будівельних
підрядів: http://www.cwctenders.com/
construction_tenders_italy.htm

Портали державних закупівель в Чехії:
http://www.portal-vz.cz/en/Homepage
http://www.isvz.cz/isvz/Podpora/ISVZ.aspx
http://e-zakazky.cz/Verejne-Zakazky

Латвійська Республіка

Королівство Швеція
1.

Портал державних закупівель:
http://tenders.hellotrade.com/sweden/
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1.

Газета “Latvijas vēstnesis”;

2.

Латвійське агентство інвестицій та
розвитку: http://www.liaa.gov.lv/ru
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Королівство Нідерланди

Республіка Словенія

1.

1.

Веб-портал з державних закупівель
(Portal javnih naročil) :
http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

2.

Портал державних закупівель:
http://www.razpisi.info/index?
action=noticeslist

Календар державних закупівель
(основний електронний ресурс з питань
держзакупівель в Нідерландах):
http://aanbestedingskalender.nl/
aankondigingen

2.

Tenderned (найбільший ресурс тендерів
- понад 10 тис. тендерів на рік):
http://www.tenderned.nl/

3.

Агентство міжнародного бізнесу та співпраці, надає інформацію про поточні
проекти та запрошення до відкритих
тендерів, які було оголошено держустановами та регіональними органами влади: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

4.

Словацька Республіка

EBP (об’ємний інформаційний ресурс
тендерів для Бельгії, Нідерландів та
Франції) : http://www.ebpnl.com/
Default4.aspx

1.

Інформаційний бюлетень (Vestnik verejneho obstaravania);

2.

Інформаційне джерело про закупівлі у
Словаччині:
http://www.evo.gov.sk/IntEVO.shtml

3.

Інформаційні джерела про тендери у
Словаччині:
http://www.teraz.sk/tag/tender
http://www.globaltenders.com/tendersslovakia.htm

Республіка Австрія
1.

Інформаційний бюлетень до Віденської
газети (Amtsblatt zur Wiener Zeitung);

2.

Портал
державних
закупівель:
http://www.ausschreibungenoesterreich.at/

3.

http://www.globaltenders.com/
search.php?notice_type_new[]
=1&sector=0&region_name[]=SK
http://www.evo.gov.sk/IntEVO.shtml

Портал державних закупівель:
http:/www.globaltenders.com/tendersaustria.htm

Республіка Польща
1.

Інформаційний бюлетень з державних закупівель (Biuletyn Zamówień
Publicznych);

2.

Центральний портал з державних
закупівель: http://www.uzp.gov.pl/

3.

Платний сервіс з вибору повідомлень
про державні закупівлі:
http://www.przetargi.info/

4.

Портал державних закупівель:
https://www.biznes-polska.pl/przetargi/

5.

Портал державних закупівель:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?
ogloszenie=browser

6.

Портал державних закупівель:
http://www.przetargi.pl/

Португалія
1.

2.

Національне
агентство
зовнішньої торгівлі та
http://www.portugalglobal.pt

з
питань
інвестицій:

Об’єднання підприємців регіону
Лісабона: www.aerlis.pt

Румунія
1.

Офіційний вісник (Monitorul
Oficial al României)

2.

Електронна система державних
закупівель: http://www.e-licitatie.ro
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Вся інформація про закупівлі, тендери та міжнародні торги інших країн Євросоюзу
міститься у
Офіційному віснику Європейського Союзу (Official Journal of the European Union:
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html, а також у місцевій пресі країн-членів ЄС. Як наприклад:

Фінляндська Республіка
Доповнення до Офіційного вісника Фінляндії (Virallisen lehden liite).

Литовська Республіка
Веб-портал з державних закупівель
Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (http://www.cvpp.lt/)
Доповнення "Informaciniai pranešimai" до газети "Valstybės žinios".

Республіка Кіпр
Газета “Офіційний вісник”;
Місцева щоденна преса.

Князівство Ліхтенштейн
Щоденна преса.

Угорщина
Інформаційний бюлетень “ Közbeszerzési Értesítő” ;
Офіційний журнал Ради з державних закупівель
“Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja”.

Грецька Республіка
Публікація в щоденній, фінансовій,
регіональній та спеціалізованій пресі.

Республіка Мальта
Державна газета.

Республіка Хорватія
Оголошення про електронні державні закупівлі в пресі та на сайті
Elektronički oglasnik javne nabave Republike (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)
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