
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-02-002876-a
Дата формування звіту: 03 грудня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Лабораторна високотемпературна піч

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:42340000-1: Печі непобутового
призначення

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Лабораторна
високотемпературна
піч

ДК 021:2015:
42340000-1 — Печі
непобутового
призначення

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

02 листопада 2021 10:21



Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

Приватне підприємство
"Стасенко і партнери"

334 086,00 UAH з
ПДВ

334 086,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СКСМ"

334 887,00 UAH з
ПДВ

334 887,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

22.11.2021 11:53

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

03 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

334 086,00 UAH (в тому числі ПДВ 55 681,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Приватне підприємство "Стасенко і партнери"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ АНТОНОВА,
будинок 6А, Київ, Київська область, 08130, Україна



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

ПП "Стасенко і Партнери"

Ідентифікатор договору: 253-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-06-18-008666-c
Дата формування звіту: 20 липня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Нанотвердомір «НаноСкан -4D»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Нанотвердомір
«НаноСкан -4D»

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати,
(%)

Підписання договору Аванс 20 Банківські 30

Поставка товару Пiсляоплата 20 Банківські 70

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

18 червня 2021 13:51



Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників
процедури закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність
і відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«УКРІНТЕХ»

2 640 000,00
UAH з ПДВ

2 640 000,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для
відмови, установлені ст. 17
Закону України ”Про
публічні закупівлі”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГРОУТЕХНІК"

2 644 200,00
UAH з ПДВ

2 644 200,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

09.07.2021 13:08

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

20 липня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 640 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 440 000,00
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕХ»



Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61064 м. Харків, вул. Воложанівька 43 кв. 7, Харків,
Харківська область, 61064, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 126-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-02-005316-a
Настільний комп’ютер в комплекті

Дата формування звіту: 02 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Настільні комп’ютери в комплекті, графічний
планшет, ноутбуки – лот №1; настільні комп’ютери в
комплекті - лот №2, настільний комп’ютер в
комплекті - лот №3

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки
даних (апаратна частина)

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Процесор INTEL Core™
i5 10400F
(BX8070110400F)

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Материнська плата
Socket 1200 MSI
H410M PRO-E, 2xDDR4,
M.2, HDMI-VGA-DVI,
mATX

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021



Оперативна пам'ять
DDR4 16GB PC2666
Kingston HyperX Fury
Black
(HX426C16FB4/16)

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Накопичувач SSD 2.5"
480GB Kingston
(SA400S37/480G)

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Відеокарта GeForce
GT710 2048Mb
Gigabyte (GV-
N710D3-2GL)

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Корпус mATX 450W
CROWN CMC-4803
(CM-PS450W SMART),
black

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Клавіатура CROWN
CMK-02, USB, black

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Миша CROWN
CMM-511, USB, black

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Монітор Samsung
LF24T350FHIXCI

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Кулер до процесора ID-
Cooling SE-903-SD

ДК 021:2015:
30213300-8 —
Настільні комп’ютери

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

02 листопада 2021 11:37

Кількість учасників закупівлі: 0

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції
на переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

подання для участі в торгах менше двох тендерних
пропозицій

Дата укладення договору про
закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-07-005426-b
осцилограф – лот №3

Дата формування звіту: 11 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: осцилограф, пробник осцилографічний - лот № 1;
цифровий осцилограф – лот № 2; осцилограф - лот №
3

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Осцилограф ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

07 жовтня 2021 11:51

Кількість учасників закупівлі: 5

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність
і відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України
“Про публічні закупівлі”,
та наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "СВС" 70 000,00 UAH з
ПДВ

67 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОСТІР-ГРУП"

63 540,00 UAH з
ПДВ

63 540,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ НВФ "Харків-
Прилад"

64 200,00 UAH з
ПДВ

59 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АН ВІСТА"

59 900,00 UAH з
ПДВ

58 990,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ФОП Роменський О.В. 60 000,00 UAH з
ПДВ

58 750,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

28.10.2021 14:40

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні



Дата укладення договору про
закупівлю:

11 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

58 750,00 UAH

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП Роменський О.В.

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

вул. Автострадна Наб., 19/2-8, Харків, Харківська
область, 61038, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

немає

Ідентифікатор договору: 224-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-07-005426-b
осцилограф, пробник осцилографічний – лот №1

Дата формування звіту: 11 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: осцилограф, пробник осцилографічний - лот № 1;
цифровий осцилограф – лот № 2; осцилограф - лот №
3

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Осцилограф ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Пробник
осцилографічний

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

2 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)



Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

07 жовтня 2021 11:51

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "СВС" 21 762,00 UAH з
ПДВ

21 762,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ НВФ "Харків-
Прилад"

21 900,00 UAH з
ПДВ

20 598,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОСТІР-ГРУП"

17 500,00 UAH з
ПДВ

17 500,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

28.10.2021 14:35

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

11 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

17 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 916,67 UAH)



Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР-ГРУП"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

вул. Цитадельна буд. 7, м. Київ, 01015, Київ,
Київська область, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 223-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-03-005315-a

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: пара, гаряча вода, та пов’язана продукція
(постачання теплової енергії по об’єктам замовника
в м. Харків

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

пара, гаряча вода, та
пов’язана продукція
(постачання теплової
енергії по об’єктам
замовника в м.
Харків)

ДК 021:2015:
09320000-8 — Пара,
гаряча вода та
пов’язана продукція

6591
гігакалорія

об’єкти
замовника в м.
Харків, м.
Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

на підставі акту наданих
послуг/приймання
передачі послуг

Пiсляоплата 30 Календарні 100



Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 11020641.1 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

31557119 61037, Україна,
Харківська область, місто
Харків, ВУЛИЦЯ
МЕФОДІЇВСЬКА будинок
11

+380577588440

11 020 641.10
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
У зв`язку з тим, що послуги з постачання пари та гарячої води в м. Харкові надаються лише
однієї організацією, а саме: Комунальним підприємством “Харківські теплові мережі”, то не
укладення договору на постачання вищезазначених послуг може призвести до негативних
соціальних процесів та небажаних наслідків, зокрема зриву опалювального сезону протягом 2021
року.
Тому Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут” необхідно
укласти договір з Комунальним підприємством “Харківські теплові мережі” на закупівлю послуги
з постачання пари та гарячої води:
обсягом 6591,00 Гкал на загальну вартість 11 020 641,10 грн. (одинадцять мільйонів двадцять
тисяч шістсот сорок одна гривня 10 коп.) з ПДВ.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-04-22-007370-a

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх
програм) «011 Освітні, педагогічні науки (доктор
філософії)»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:75120000-3: Адміністративні послуги
державних установ

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з
акредитації освітньої
програми (освітніх
програм) «011
Освітні, педагогічні
науки (доктор
філософії)»

ДК 021:2015:
75120000-3 —
Адміністративні
послуги державних
установ

1 послуга вул.
Кирпичова, 2,
м. Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Пiсляоплата 5 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 61900.74 UAH



Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

40927307 02222, Україна, м. Київ, г.
Киев, Шевченківський
район ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА
ВИННИЧЕНКА будинок 5

+380443338762

61 900.74
UAH

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до ч. 1 ст.17 Закону України «Про вищу освіту» постійно діючим колегіальним
органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої
освіти є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – агентство, НАЗЯВО).
Статтею 18 Закону «Про вищу освіту» передбачено повноваження агентства в частині
акредитації щодо: проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти: проведення інституційної акредитації незалежних установ оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти та ін. Статутом НАЗЯВО, затвердженим постановою КМУ від
15 квітня 2015 р. №244, агентству надаються повноваження щодо: формування вимог до системи
забезпечення якості вищої освіти; аналізу якості освітньої діяльності закладів вищої освіти;
прийняття рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми за
результатами акредитаційної експертизи освітньої програми; прийняття рішення про
акредитацію відповідної освітньої програми відповідно до письмової заяви закладу вищої освіти,
що має відповідний сертифікат про інституційну акредитацію. Пунктом 2 Положення про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
затвердженого наказом МОН від 11.07.2019 р. № 977 визначено, що акредитація здійснюється
НАЗЯВО. Також Розділом 3 положення встановлено, що у разі ухвалення рішення про
акредитацію освітньої програми агентство видає закладу вищої освіти сертифікат про
акредитацію.



Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг за кодом згідно ДК 021-2015 - 75120000-3 –
Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх програм) «011 Освітні, педагогічні науки
(доктор філософії)» відсутня конкуренція, внаслідок чого договір про закупівлю зазначених
послуг може бути укладений лише з Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-04-22-006551-a

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх
програм) «051 Економіка (доктор філософії)»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:75120000-3: Адміністративні послуги
державних установ

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з
акредитації освітньої
програми (освітніх
програм) «051
Економіка (доктор
філософії)»

ДК 021:2015:
75120000-3 —
Адміністративні
послуги державних
установ

1 послуга вул.
Кирпичова, 2,
м. Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

На підставі актів приймання-
передачі наданих послуг

Пiсляоплата 5 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума



Державний бюджет України 61900.74 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

40927307 02222, Україна, м. Київ, г.
Киев, Шевченківський
район ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА
ВИННИЧЕНКА будинок 5

+380443338762

61 900.74
UAH

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до ч. 1 ст.17 Закону України «Про вищу освіту» постійно діючим колегіальним
органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої
освіти є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – агентство, НАЗЯВО).
Статтею 18 Закону «Про вищу освіту» передбачено повноваження агентства в частині
акредитації щодо: проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти: проведення інституційної акредитації незалежних установ оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти та ін. Статутом НАЗЯВО, затвердженим постановою КМУ від
15 квітня 2015 р. №244, агентству надаються повноваження щодо: формування вимог до системи
забезпечення якості вищої освіти; аналізу якості освітньої діяльності закладів вищої освіти;
прийняття рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми за
результатами акредитаційної експертизи освітньої програми; прийняття рішення про
акредитацію відповідної освітньої програми відповідно до письмової заяви закладу вищої освіти,
що має відповідний сертифікат про інституційну акредитацію. Пунктом 2 Положення про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
затвердженого наказом МОН від 11.07.2019 р. № 977 визначено, що акредитація здійснюється
НАЗЯВО. Також Розділом 3 положення встановлено, що у разі ухвалення рішення про



акредитацію освітньої програми агентство видає закладу вищої освіти сертифікат про
акредитацію.
Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг за кодом згідно ДК 021-2015 - 75120000-3 –
Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх програм) «051 Економіка (доктор філософії)»
відсутня конкуренція, внаслідок чого договір про закупівлю зазначених послуг може бути
укладений лише з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-04-22-009279-a

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх
програм) «123 Комп’ютерна інженерія (доктор
філософії)»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:75120000-3: Адміністративні послуги
державних установ

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з
акредитації освітньої
програми (освітніх
програм) «123
Комп’ютерна
інженерія (доктор
філософії)»

ДК 021:2015:
75120000-3 —
Адміністративні
послуги державних
установ

1 послуга вул.
Кирпичова, 2,
м. Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

На підставі актів приймання-
передачі наданих послуг

Пiсляоплата 5 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 61900.74 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

40927307 02222, Україна, м. Київ,
м. Київ, Шевченківський
район ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА
ВИННИЧЕНКА будинок 5

+380443338762

61 900.74
UAH

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до ч. 1 ст.17 Закону України «Про вищу освіту» постійно діючим колегіальним
органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої
освіти є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – агентство, НАЗЯВО).
Статтею 18 Закону «Про вищу освіту» передбачено повноваження агентства в частині
акредитації щодо: проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти: проведення інституційної акредитації незалежних установ оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти та ін. Статутом НАЗЯВО, затвердженим постановою КМУ від
15 квітня 2015 р. №244, агентству надаються повноваження щодо: формування вимог до системи
забезпечення якості вищої освіти; аналізу якості освітньої діяльності закладів вищої освіти;
прийняття рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми за
результатами акредитаційної експертизи освітньої програми; прийняття рішення про
акредитацію відповідної освітньої програми відповідно до письмової заяви закладу вищої освіти,
що має відповідний сертифікат про інституційну акредитацію. Пунктом 2 Положення про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
затвердженого наказом МОН від 11.07.2019 р. № 977 визначено, що акредитація здійснюється



НАЗЯВО. Також Розділом 3 положення встановлено, що у разі ухвалення рішення про
акредитацію освітньої програми агентство видає закладу вищої освіти сертифікат про
акредитацію.
Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг за кодом згідно ДК 021-2015 - 75120000-3 –
Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх програм) «123Комп’ютерна інженерія (доктор
філософії)» відсутня конкуренція, внаслідок чого договір про закупівлю зазначених послуг може
бути укладений лише з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-04-22-009191-a

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх
програм) «133 Галузеве машинобудування (доктор
філософії)»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:75120000-3: Адміністративні послуги
державних установ

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з акредитації
освітньої програми
(освітніх програм)
«133 Галузеве
машинобудування
(доктор філософії)»

ДК 021:2015:
75120000-3 —
Адміністративні
послуги державних
установ

1 послуга вул.
Кирпичова, 2,
м. Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

На підставі актів приймання-
передачі наданих послуг

Пiсляоплата 5 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 61900.74 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

40927307 02222, Україна, м. Київ,
м. Київ, Шевченківський
район ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА
ВИННИЧЕНКА будинок 5

+380443338762

61 900.74
UAH

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до ч. 1 ст.17 Закону України «Про вищу освіту» постійно діючим колегіальним
органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої
освіти є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – агентство, НАЗЯВО).
Статтею 18 Закону «Про вищу освіту» передбачено повноваження агентства в частині
акредитації щодо: проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти: проведення інституційної акредитації незалежних установ оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти та ін. Статутом НАЗЯВО, затвердженим постановою КМУ від
15 квітня 2015 р. №244, агентству надаються повноваження щодо: формування вимог до системи
забезпечення якості вищої освіти; аналізу якості освітньої діяльності закладів вищої освіти;
прийняття рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми за
результатами акредитаційної експертизи освітньої програми; прийняття рішення про
акредитацію відповідної освітньої програми відповідно до письмової заяви закладу вищої освіти,
що має відповідний сертифікат про інституційну акредитацію. Пунктом 2 Положення про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
затвердженого наказом МОН від 11.07.2019 р. № 977 визначено, що акредитація здійснюється



НАЗЯВО. Також Розділом 3 положення встановлено, що у разі ухвалення рішення про
акредитацію освітньої програми агентство видає закладу вищої освіти сертифікат про
акредитацію.
Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг за кодом згідно ДК 021-2015 - 75120000-3 –
Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх програм) «133Галузеве машинобудування
(доктор філософії)» відсутня конкуренція, внаслідок чого договір про закупівлю зазначених
послуг може бути укладений лише з Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-03-18-002357-b

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх
програм) «292 Міжнародні економічні відносини
ОПП. Міжнародні економічні відносини (бакалавр)»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:75120000-3: Адміністративні послуги
державних установ

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуга з акредитації
освітньої програми
«292 Міжнародні
економічні відносини
ОПП. Міжнародні
економічні відносини
(бакалавр)»

ДК 021:2015:
75120000-3 —
Адміністративні
послуги державних
установ

1 послуга вул.
Кирпичова, 2,
м. Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір оплати,
(%)

Надання послуг на підставі акту Пiсляоплата 5 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 61900.74 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

40927307 02222, Україна, м. Київ, г.
Киев, Шевченківський
район ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА
ВИННИЧЕНКА будинок 5

+380443338762

61 900.74
UAH

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» №
922-VIII (зі змінами) від 25.12.2015 р. переговорна процедура закупівлі застосовується як виняток
у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок
чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності
при цьому альтернативи. З метою підвищення якості вищої освіти в університеті, зважаючи на
необхідність проведення оцінювання освітніх програм на предмет відповідності стандарту вищої
освіти у НТУ «ХПІ» виникла необхідність проведення процедури закупівлі за кодом згідно ДК
021-2015 - 75120000-3 – Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх програм) «292
Міжнародні економічні відносини ОПП. Міжнародні економічні відносини (бакалавр)».
Відповідно до ч. 1 ст.17 Закону України «Про вищу освіту» постійно діючим колегіальним
органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої
освіти є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – агентство, НАЗЯВО).
Статтею 18 Закону «Про вищу освіту» передбачено повноваження агентства в частині
акредитації щодо: проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти: проведення інституційної акредитації незалежних установ оцінювання



та забезпечення якості вищої освіти та ін. Статутом НАЗЯВО, затвердженим постановою КМУ від
15 квітня 2015 р. №244, агентству надаються повноваження щодо: формування вимог до системи
забезпечення якості вищої освіти; аналізу якості освітньої діяльності закладів вищої освіти;
прийняття рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми за
результатами акредитаційної експертизи освітньої програми; прийняття рішення про
акредитацію відповідної освітньої програми відповідно до письмової заяви закладу вищої освіти,
що має відповідний сертифікат про інституційну акредитацію. Пунктом 2 Положення про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
затвердженого наказом МОН від 11.07.2019 р. № 977 визначено, що акредитація здійснюється
НАЗЯВО. Також Розділом 3 положення встановлено, що у разі ухвалення рішення про
акредитацію освітньої програми агентство видає закладу вищої освіти сертифікат про
акредитацію.
Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг за кодом згідно ДК 021-2015 - 75120000-3 –
Послуги з акредитації освітньої програми (освітніх програм) «292 Міжнародні економічні
відносини ОПП. Міжнародні економічні відносини (бакалавр)» відсутня конкуренція, внаслідок
чого договір про закупівлю зазначених послуг може бути укладений лише з Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-03-17-010554-c

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: послуги з підтримання доступу Замовника, його
відокремленого структурного підрозділу до ЄДЕБО
та послуги із забезпечення постійного відображення
в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності інформації
про Замовника, його відокремлений структурний
підрозділ

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:72320000-4: Послуги, пов’язані з
базами даних

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

послуги з підтримання
доступу Замовника,
його відокремленого
структурного
підрозділу до ЄДЕБО та
послуги із
забезпечення
постійного
відображення в Реєстрі
суб’єктів освітньої
діяльності інформації
про Замовника, його
відокремлений
структурний підрозділ

ДК 021:2015:
72320000-4 —
Послуги, пов’язані з
базами даних

1 послуга вул.
Кирпичова, 2,
м. Харків,
Харківська
область,
61002, Україна

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021



Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Надання
послуг

на підставі акту здачі-
прийняття робіт (надання
послуг)

Пiсляоплата 14 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 209307.6 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІНФОРЕСУРС"

37533381 03057, Україна, м. Київ,
г. Киев, Шевченківський
район ВУЛИЦЯ
О.ДОВЖЕНКА будинок 3

+380442901814

209 307.60
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Керуючись статтями 7, 24, 25, 33, 44 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII встановлено
обов’язок закладів вищої освіти вносити інформацію та документи, визначені чинним
законодавством, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (далі – ЄДЕБО).
Положенням про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України № 620 від 08.06.2018 року, закріплено, що технічний



адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань освіти забезпечує організацію та
підтримання доступу уповноважених суб’єктів до ЄДЕБО на підставі укладеного з ним договору.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 1060 від 12.12.2018 року «Деякі
питання функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти» технічним
адміністратором ЄДЕБО визначено Державне підприємство «Інфоресурс», що належить до сфери
управління розпорядника Єдиної державної електронної бази з питань освіти - Міністерства
освіти і науки України. Таким чином, єдиним суб’єктом господарювання, що надає послуги з
організації та підтримання доступу до ЄДЕБО є Державне підприємство «Інфоресурс». Технічний
адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснює заходи із створення,
модернізації і супроводження програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з
питань освіти, у тому числі її реєстрів, та інформаційно-пошукової системи доступу до її
відкритих даних, їх технічного і технологічного забезпечення, збереження та захисту відомостей
та даних, надання, тимчасового припинення (блокування) та анулювання доступу до цієї бази та
її реєстрів, надання послуг у сфері їх функціонування, а також інші функції, визначені
законодавством. Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг за кодом 72320000-4 –
Послуги, пов’язані з базами даних (послуги з підтримання доступу Замовника, його
відокремленого структурного підрозділу до ЄДЕБО та послуги із забезпечення постійного
відображення в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності інформації про Замовника, його
відокремлений структурний підрозділ) відсутня конкуренція з технічних причин, внаслідок чого
договір про закупівлю зазначених послуг може бути укладений лише з Державним
підприємством «Інфоресурс».



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-01-004811-a
Дата формування звіту: 08 грудня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з поводження з побутовими відходами
(вивезення (перевезення) та захоронення твердих
побутових відходів)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація/видалення
сміття та поводження зі сміттям

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з
поводження з
побутовими
відходами
(вивезення
(перевезення) та
захоронення твердих
побутових відходів)

ДК 021:2015: 90510000-5
— Утилізація/видалення
сміття та поводження зі
сміттям

8350 метри
кубічні

Відповідно до
документації,
Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Надання
послуг

на підставі акту
приймання послуг

Пiсляоплата 30 Календарні 100



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

01 листопада 2021 12:05

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної
особи) або
прізвище, ім’я,
по батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього
Закону

КП "Комплекс з
вивозу побутових
відходів"

1 078 736,50 UAH
з ПДВ

1 078 736,50
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не
надав забезпечення тендерної
пропозиції, якщо таке забезпечення
вимагалося замовником, та/або
забезпечення тендерної пропозиції
не відповідає умовам, що визначені
замовником у тендерній
документації до такого
забезпечення тендерної пропозиції;
Тендерна пропозиція учасника не
відповідає умовам технічної
специфікації та іншим вимогам щодо
предмета закупівлі тендерної
документації
Учасник процедури закупівлі не
надав забезпечення тендерної
пропозиції, якщо таке забезпечення
вимагалося замовником, та/або
забезпечення тендерної пропозиції
не відповідає умовам, що визначені
замовником у тендерній
документації до такого
забезпечення тендерної пропозиції;
Тендерна пропозиція учасника не
відповідає умовам технічної
специфікації та іншим вимогам щодо
предмета закупівлі тендерної
документації

ТОВ "МЕГАТРАНС
ІНВЕСТ"

1 104 900,00 UAH
з ПДВ

1 104 900,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про публічні
закупівлі”



Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

22.11.2021 12:18

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

08 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

1 104 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 184 150,00
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 8-А, місто Харків,
Харківська область, 61124, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 135

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-02-04-006094-a
Дата формування звіту: 12 березня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з поводження з побутовими відходами
(вивезення (перевезення) та захоронення твердих
побутових відходів)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація/видалення
сміття та поводження зі сміттям

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з
поводження з
побутовими
відходами
(вивезення
(перевезення) та
захоронення твердих
побутових відходів)

ДК 021:2015: 90510000-5
— Утилізація/видалення
сміття та поводження зі
сміттям

7048 метр
кубічний

Відповідно до
документації,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Надання
послуг

на підставі акту
наданих послуг

Пiсляоплата 30 Календарні 100



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

04 лютого 2021 12:47

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "МЕГАТРАНС
ІНВЕСТ"

931 248,00 UAH з
ПДВ

931 248,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС"

939 286,96 UAH з
ПДВ

939 286,96
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

23.02.2021 11:38

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

12 березня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

931 248,00 UAH (в тому числі ПДВ 155 208,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 8-А, місто Харків,
Харківська область, 61124, Україна



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 135

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-01-008971-a
Дата формування звіту: 08 грудня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: послуги з технічного обслуговування ліфтів

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:50750000-7: Послуги з технічного
обслуговування ліфтів

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

послуги з
технічного
обслуговування
ліфтів

ДК 021:2015:
50750000-7 — Послуги
з технічного
обслуговування ліфтів

32 штуки Відповідно до
документації,
Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Надання
послуг

на підставі акту
виконаних послуг

Пiсляоплата 10 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

01 листопада 2021 14:58



Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СП УКРСХІДЛІФТ"

888 390,00 UAH з
ПДВ

888 390,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІФТОВІ ІННОВАЦІЇ"

896 375,40 UAH з
ПДВ

896 375,40
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

24.11.2021 13:03

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

08 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

888 390,00 UAH (в тому числі ПДВ 148 065,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП УКРСХІДЛІФТ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61168, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ВАЛЕНТИНІВСЬКА, будинок 13-В, квартира 88,
Харків, Харківська область, 61168, Україна



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 3/22

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-02-10-007964-a
Дата формування звіту: 30 березня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: послуги з технічного обслуговування ліфтів

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:50750000-7: Послуги з технічного
обслуговування ліфтів

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

послуги з
технічного
обслуговування
ліфтів

ДК 021:2015:
50750000-7 — Послуги
з технічного
обслуговування ліфтів

32 штуки Відповідно до
документації,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Надання
послуг

на підставі акту
виконаних послуг

Пiсляоплата 10 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

10 лютого 2021 14:13



Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СП УКРСХІДЛІФТ"

693 333,00 UAH з
ПДВ

693 333,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІФТОВІ ІННОВАЦІЇ"

698 100,00 UAH з
ПДВ

698 100,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

09.03.2021 14:55

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

30 березня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

693 333,00 UAH (в тому числі ПДВ 115 555,50 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП УКРСХІДЛІФТ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61168, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ВАЛЕНТИНІВСЬКА, будинок 13-В, квартира 88,
Харків, Харківська область, 61168, Україна



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 39/21

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-03-01-007882-a

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: лот 1 - послуги щодо передавання даних і
повідомлень для об’єктів замовника в м. Харків та
Харківській обл.; лот 2 - послуги щодо передавання
даних і повідомлень для об’єктів замовника в
Полтавській обл., Чернівецькій обл.

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:64210000-1: Послуги телефонного
зв’язку та передачі даних

ЛОТ 1 — лот 1 - послуги щодо передавання даних і повідомлень для об’єктів
замовника в м. Харків та Харківській обл.

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

лот 1 - послуги щодо
передавання даних і
повідомлень для
об’єктів замовника в
м. Харків та
Харківській обл.

ДК 021:2015:
64210000-1 — Послуги
телефонного зв’язку
та передачі даних

1 послуга об’єкти
замовника в м.
Харків та
Харківській
обл., м. Харків ,
Харківська
область, 61002,
Україна

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Надання
послуг

на підставі акту
наданих послуг

Пiсляоплата 30 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 476000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"УКРТЕЛЕКОМ"

25614660 01000, Україна, м. Київ, г.
Киев, Харківська обл.
місто Харків
НЕТІЧЕНСЬКА
НАБЕРЕЖНА будинок 8

+380577006141

460 000 UAH
з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Враховуючи потребу у закупівлі послуг з передачі даних і повідомлень (послуги місцевого
телефонного зв’язку загального користування, послуги мережі передавання даних, послуги з
електронного передавання повідомлень та інформації), а також те, що Публічне акціонерне
товариство «Укртелеком» займає домінуюче становище на ринку фіксованого телефонного
зв’язку та надання в користування каналів електрозв’язку в місті Харкові та області, а також в
інших регіонах України (Полтавській обл. та Чернівецькій обл), - прийнято рішення розпочати
проведення переговорної процедури закупівлі за двома лотами.



Зміна оператора ПАТ «Укртелеком» в особі Харківської філії на іншого можливого оператора
телекомунікацій призведе до:
- побудови нових каналів зв’язку, що не може бути виконано в короткий термін і призведе до
тимчасового призупинення отримання послуг та зашкодить роботі державного вищого
навчального закладу;
- зміни номерного ресурсу в т.ч. – зміни номерів телефонів, які внесені у довідкову та технічну
документацію, бланкову продукцію;
- втрати оперативного зв’язку з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та іншими
організаціями, які задіяні в життєдіяльності НТУ ХПІ;
- додаткових витрат бюджетних коштів, в тому числі на побудову нових каналів зв’язку та
видання нових телефонних довідників, бланкової продукції тощо;
- виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-03-01-007882-a

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: лот 1 - послуги щодо передавання даних і
повідомлень для об’єктів замовника в м. Харків та
Харківській обл.; лот 2 - послуги щодо передавання
даних і повідомлень для об’єктів замовника в
Полтавській обл., Чернівецькій обл.

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:64210000-1: Послуги телефонного
зв’язку та передачі даних

ЛОТ 2 — лот 2 - послуги щодо передавання даних і повідомлень для об’єктів
замовника в Полтавській обл., Чернівецькій обл.

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

лот 2 - послуги щодо
передавання даних і
повідомлень для
об’єктів замовника в
Полтавській обл.,
Чернівецькій обл.

ДК 021:2015:
64210000-1 —
Послуги телефонного
зв’язку та передачі
даних

1 послуга Відповідно до
документації,
Україна

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)



Надання
послуг

на підставі акту
наданих послуг

Пiсляоплата 30 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 476000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"УКРТЕЛЕКОМ"

25614660 01000, Україна, м. Київ, г.
Киев, Харківська обл.
місто Харків
НЕТІЧЕНСЬКА
НАБЕРЕЖНА будинок 8

+380577006141

16 000 UAH з
ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Враховуючи потребу у закупівлі послуг з передачі даних і повідомлень (послуги місцевого
телефонного зв’язку загального користування, послуги мережі передавання даних, послуги з
електронного передавання повідомлень та інформації), а також те, що Публічне акціонерне
товариство «Укртелеком» займає домінуюче становище на ринку фіксованого телефонного
зв’язку та надання в користування каналів електрозв’язку в місті Харкові та області, а також в
інших регіонах України (Полтавській обл. та Чернівецькій обл), - прийнято рішення розпочати
проведення переговорної процедури закупівлі за двома лотами.
Зміна оператора ПАТ «Укртелеком» в особі Харківської філії на іншого можливого оператора
телекомунікацій призведе до:



- побудови нових каналів зв’язку, що не може бути виконано в короткий термін і призведе до
тимчасового призупинення отримання послуг та зашкодить роботі державного вищого
навчального закладу;
- зміни номерного ресурсу в т.ч. – зміни номерів телефонів, які внесені у довідкову та технічну
документацію, бланкову продукцію;
- втрати оперативного зв’язку з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та іншими
організаціями, які задіяні в життєдіяльності НТУ ХПІ;
- додаткових витрат бюджетних коштів, в тому числі на побудову нових каналів зв’язку та
видання нових телефонних довідників, бланкової продукції тощо;
- виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-18-007520-b

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання
електричної енергії для учбових корпусів і житлових
будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2;
постачання електричної енергії для учбового
корпусу в м. Чернівці – лот 3)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 1 — постачання електричної енергії для потреб гуртожитків в м.
Харкові – лот 1

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

постачання
електричної енергії
для потреб
гуртожитків в м.
Харкові – лот 1

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

2696823
кіловат-година

об’єкти в м.
Харкові (за
адресами
гуртожитків в
м. Харкові), м.
Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021



Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

підставі Акту приймання-
передачі електричної
енергії

Пiсляоплата 10 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 21288624.51 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили
про це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

42206328 61037, Україна,
Харківська область,
місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПЛЕХАНІВСЬКА
будинок 126

+380577372388

4 530 662.64
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов



застосування переговорної процедури закупівлі
Конкурентна процедура закупівлі - відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (постачання
електричної енергії для потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії
для учбових корпусів і житлових будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання
електричної енергії для учбового корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія, для забезпечення потреб замовника у 2021 році, була
запланована та проведена замовником, згідно з оголошенням про проведення конкурентної
процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів), яке оприлюднено в
електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) - 30 листопада 2020 року, унікальний номер
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель: UA-2020-11-30-007478-b. Згідно з інформацією, оприлюдненою в
електронній системі закупівель 01 січня 2021 року, для участі у цих відкритих торгах через
електронну систему закупівель не подано жодної тендерної пропозиції. 01 січня 2021 року
електронною системою закупівель було автоматично оприлюднено інформацію про відміну
тендеру, у відповідності до абзацу другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер
автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у
відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про
результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель: Звіт про
результати проведення процедури закупівлі UA-2020-11-30-007478-b автоматично сформовано
електронною системою закупівель та оприлюднено в електронній системі закупівель протягом
одного дня після відміни тендеру, - 01 січня 2021 року. Конкурентна процедура закупівлі -
відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії для учбових корпусів і житлових
будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для учбового
корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, була
повторно запланована та проведена замовником згідно з оголошенням про проведення
конкурентної процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів), яке
оприлюднено в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим
органом та Законом – 04 січня 2021 року, унікальний номер оголошення про проведення
конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:
UA-2021-01-04-000853-c. Згідно з інформацією, оприлюдненою в електронній системі закупівель
04 лютого 2021 року, для участі і в цих відкритих торгах через електронну систему закупівель не
подано жодної тендерної пропозиції. 04 лютого 2021 року електронною системою закупівель
було автоматично оприлюднено інформацію про відміну тендеру, у відповідності до абзацу
другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер автоматично відміняється електронною
системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних
пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про результати проведення закупівлі з
використанням електронної системи закупівель: Звіт про результати проведення процедури
закупівлі UA-2021-01-04-000853-c автоматично сформовано електронною системою закупівель та
оприлюднено в електронній системі закупівель протягом одного дня після відміни тендеру, - 04
лютого 2021 року. Тобто, було двічі відмінено процедуру відкритих торгів на закупівлю:
Електрична енергія (постачання електричної енергії для потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1;
постачання електричної енергії для учбових корпусів і житлових будинків в м. Харкові та
Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для учбового корпусу в м. Чернівці –
лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом. Тому підставою для вибору
переговорної процедури закупівлі: Електрична енергія (постачання електричної енергії для
потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії для учбових корпусів і
житлових будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для
учбового корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична
енергія, - є норма пункту 1 частини другої статті 40 Закону: переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі, якщо було двічі відмінено процедуру відкритих



торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних
пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні
характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від
вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-10-014464-c

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків і житлових будинків в м. Харкові

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Постачання
електричної енергії
для потреб
гуртожитків і
житлових будинків
в м. Харкові

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

4300000
кіловат-година

об’єкти в м.
Харкові (за
адресами
гуртожитків і
житлових
будинків в м.
Харкові), м.
Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 5 Робочі 100



Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 7224000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили
про це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

42206328 61037, Україна,
Харківська область,
місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПЛЕХАНІВСЬКА
будинок 126

+380577372388

7 224 000
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Правовідносини, які пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем,
постачанням електричної енергії між суб’єктами ринку електричної енергії (ліцензіатами з
виробництва, передачі, розподілу або постачання електричної енергії) та споживачами
електричної енергії, регламентуються Законом України «Про ринок електричної енергії» та
Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від
14.03.2018р. №312. Споживачами електричної енергії в гуртожитках університету є фізичні
особи. Згідно з визначеннями частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної
енергії»: - побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка
використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають



професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична
особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за
електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної
енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не
включають професійну та/або господарську діяльність) (п.62). Отже, в контексті Закону України
«Про ринок електричної енергії», категорія споживачів «гуртожитки» є побутовим споживачем.
Ціна на електричну енергію для побутових споживачів є фіксованою і складає 1,68 грн. з ПДВ за
1 кВт*год відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 859
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483».
Конкурентна процедура закупівлі - відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (Постачання
електричної енергії для потреб гуртожитків і житлових будинків в м. Харкові), відповідний код
ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, для забезпечення потреб замовника у 2022 році,
була запланована та проведена замовником, згідно з оголошенням про проведення конкурентної
процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів), яке оприлюднено в
електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) - 07 жовтня 2021 року, унікальний номер
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель: UA-2021-10-07-008916-b. Згідно з інформацією, оприлюдненою в
електронній системі закупівель 07 листопада 2021 року, для участі у цих відкритих торгах через
електронну систему закупівель не подано жодної тендерної пропозиції. 07 листопада 2021 року
електронною системою закупівель було автоматично оприлюднено інформацію про відміну
тендеру, у відповідності до абзацу другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер
автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у
відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про
результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель: Звіт про
результати проведення процедури закупівлі UA-2021-10-07-008916-b автоматично сформовано
електронною системою закупівель та оприлюднено в електронній системі закупівель протягом
одного дня після відміни тендеру, - 07 листопада 2021 року. Конкурентна процедура закупівлі -
відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (Постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків і житлових будинків в м. Харкові), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5
Електрична енергія, була повторно запланована та проведена замовником згідно з оголошенням
про проведення конкурентної процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення
відкритих торгів), яке оприлюднено в електронній системі закупівель у порядку, встановленому
Уповноваженим органом та Законом – 08 листопала 2021 року, унікальний номер оголошення
про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою
закупівель: UA-2021-11-08-003014-b. Згідно з інформацією, оприлюдненою в електронній системі
закупівель 09 грудня 2021 року, для участі і в цих відкритих торгах через електронну систему
закупівель не подано жодної тендерної пропозиції. 09 грудня 2021 року електронною системою
закупівель було автоматично оприлюднено інформацію про відміну тендеру, у відповідності до
абзацу другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер автоматично відміняється
електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох
тендерних пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про результати проведення закупівлі з
використанням електронної системи закупівель: Звіт про результати проведення процедури
закупівлі UA-2021-11-08-003014-b автоматично сформовано електронною системою закупівель та
оприлюднено в електронній системі закупівель протягом одного дня після відміни тендеру, - 09
грудня 2021 року. Тобто, було двічі відмінено процедуру відкритих торгів на закупівлю:
Електрична енергія (Постачання електричної енергії для потреб гуртожитків і житлових
будинків в м. Харкові), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, через
відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом. Тому підставою для
вибору переговорної процедури закупівлі: Електрична енергія (Постачання електричної енергії
для потреб гуртожитків і житлових будинків в м. Харкові), відповідний код ДК 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія, - є норма пункту 1 частини другої статті 40 Закону: переговорна
процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо було двічі відмінено



процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої
кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його
технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні
відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-18-007520-b

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання
електричної енергії для учбових корпусів і житлових
будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2;
постачання електричної енергії для учбового
корпусу в м. Чернівці – лот 3)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 2 — постачання електричної енергії для учбових корпусів і житлових
будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг



постачання
електричної енергії
для учбових
корпусів і житлових
будинків в м.
Харкові та
Харківській області -
лот 2

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

5328947
кіловат-година

об’єкти в м.
Харкові та
Харківській
області (за
адресами
учбових
корпусів і
житлових
будинків в м.
Харкові та
Харківській
області), м.
Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

підставі Акту приймання-
передачі електричної
енергії

Пiсляоплата 10 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 21288624.51 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера
облікової картки платника
податків та офіційно
повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача
послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

42206328 61037, Україна, Харківська
область, місто Харків,
ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА
будинок 126

+380577372388

16 651 961.87
UAH з ПДВ



Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Конкурентна процедура закупівлі - відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (постачання
електричної енергії для потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії
для учбових корпусів і житлових будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання
електричної енергії для учбового корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія, для забезпечення потреб замовника у 2021 році, була
запланована та проведена замовником, згідно з оголошенням про проведення конкурентної
процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів), яке оприлюднено в
електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) - 30 листопада 2020 року, унікальний номер
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель: UA-2020-11-30-007478-b. Згідно з інформацією, оприлюдненою в
електронній системі закупівель 01 січня 2021 року, для участі у цих відкритих торгах через
електронну систему закупівель не подано жодної тендерної пропозиції. 01 січня 2021 року
електронною системою закупівель було автоматично оприлюднено інформацію про відміну
тендеру, у відповідності до абзацу другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер
автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у
відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про
результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель: Звіт про
результати проведення процедури закупівлі UA-2020-11-30-007478-b автоматично сформовано
електронною системою закупівель та оприлюднено в електронній системі закупівель протягом
одного дня після відміни тендеру, - 01 січня 2021 року. Конкурентна процедура закупівлі -
відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії для учбових корпусів і житлових
будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для учбового
корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, була
повторно запланована та проведена замовником згідно з оголошенням про проведення
конкурентної процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів), яке
оприлюднено в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим
органом та Законом – 04 січня 2021 року, унікальний номер оголошення про проведення
конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:
UA-2021-01-04-000853-c. Згідно з інформацією, оприлюдненою в електронній системі закупівель
04 лютого 2021 року, для участі і в цих відкритих торгах через електронну систему закупівель не
подано жодної тендерної пропозиції. 04 лютого 2021 року електронною системою закупівель
було автоматично оприлюднено інформацію про відміну тендеру, у відповідності до абзацу
другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер автоматично відміняється електронною
системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних
пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про результати проведення закупівлі з
використанням електронної системи закупівель: Звіт про результати проведення процедури
закупівлі UA-2021-01-04-000853-c автоматично сформовано електронною системою закупівель та
оприлюднено в електронній системі закупівель протягом одного дня після відміни тендеру, - 04
лютого 2021 року. Тобто, було двічі відмінено процедуру відкритих торгів на закупівлю:
Електрична енергія (постачання електричної енергії для потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1;
постачання електричної енергії для учбових корпусів і житлових будинків в м. Харкові та
Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для учбового корпусу в м. Чернівці –
лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, через відсутність



достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом. Тому підставою для вибору
переговорної процедури закупівлі: Електрична енергія (постачання електричної енергії для
потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії для учбових корпусів і
житлових будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для
учбового корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична
енергія, - є норма пункту 1 частини другої статті 40 Закону: переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі, якщо було двічі відмінено процедуру відкритих
торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних
пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні
характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від
вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-18-007520-b

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання
електричної енергії для учбових корпусів і житлових
будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2;
постачання електричної енергії для учбового
корпусу в м. Чернівці – лот 3)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 3 — постачання електричної енергії для учбового корпусу в м. Чернівці
– лот 3

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

постачання
електричної енергії
для учбового
корпусу в м.
Чернівці – лот 3

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

40000 кіловат-
година

об’єкт в м.
Чернівці , м.
Чернівці ,
Чернівецька
область, 58018,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

підставі Акту приймання-
передачі електричної
енергії

Пiсляоплата 10 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 21288624.51 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили
про це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

42206328 61037, Україна,
Харківська область,
місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПЛЕХАНІВСЬКА
будинок 126

+380577372388

106 000 UAH
з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Конкурентна процедура закупівлі - відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (постачання



електричної енергії для потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії
для учбових корпусів і житлових будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання
електричної енергії для учбового корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія, для забезпечення потреб замовника у 2021 році, була
запланована та проведена замовником, згідно з оголошенням про проведення конкурентної
процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів), яке оприлюднено в
електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) - 30 листопада 2020 року, унікальний номер
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель: UA-2020-11-30-007478-b. Згідно з інформацією, оприлюдненою в
електронній системі закупівель 01 січня 2021 року, для участі у цих відкритих торгах через
електронну систему закупівель не подано жодної тендерної пропозиції. 01 січня 2021 року
електронною системою закупівель було автоматично оприлюднено інформацію про відміну
тендеру, у відповідності до абзацу другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер
автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у
відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про
результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель: Звіт про
результати проведення процедури закупівлі UA-2020-11-30-007478-b автоматично сформовано
електронною системою закупівель та оприлюднено в електронній системі закупівель протягом
одного дня після відміни тендеру, - 01 січня 2021 року. Конкурентна процедура закупівлі -
відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії для учбових корпусів і житлових
будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для учбового
корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, була
повторно запланована та проведена замовником згідно з оголошенням про проведення
конкурентної процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів), яке
оприлюднено в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим
органом та Законом – 04 січня 2021 року, унікальний номер оголошення про проведення
конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:
UA-2021-01-04-000853-c. Згідно з інформацією, оприлюдненою в електронній системі закупівель
04 лютого 2021 року, для участі і в цих відкритих торгах через електронну систему закупівель не
подано жодної тендерної пропозиції. 04 лютого 2021 року електронною системою закупівель
було автоматично оприлюднено інформацію про відміну тендеру, у відповідності до абзацу
другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер автоматично відміняється електронною
системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних
пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про результати проведення закупівлі з
використанням електронної системи закупівель: Звіт про результати проведення процедури
закупівлі UA-2021-01-04-000853-c автоматично сформовано електронною системою закупівель та
оприлюднено в електронній системі закупівель протягом одного дня після відміни тендеру, - 04
лютого 2021 року. Тобто, було двічі відмінено процедуру відкритих торгів на закупівлю:
Електрична енергія (постачання електричної енергії для потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1;
постачання електричної енергії для учбових корпусів і житлових будинків в м. Харкові та
Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для учбового корпусу в м. Чернівці –
лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом. Тому підставою для вибору
переговорної процедури закупівлі: Електрична енергія (постачання електричної енергії для
потреб гуртожитків в м. Харкові – лот 1; постачання електричної енергії для учбових корпусів і
житлових будинків в м. Харкові та Харківській області - лот 2; постачання електричної енергії для
учбового корпусу в м. Чернівці – лот 3), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична
енергія, - є норма пункту 1 частини другої статті 40 Закону: переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі, якщо було двічі відмінено процедуру відкритих
торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних
пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні



характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від
вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-09-23-008924-b
Дата формування звіту: 02 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Потенціостат PalmSens4

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Потенціостат
PalmSens4

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

23 вересня 2021 14:55

Кількість учасників закупівлі: 3



Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України
“Про публічні закупівлі”,
та наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "Інкос лайн" 187 800,00 UAH з
ПДВ

164 976,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛОГІКЛАБГРУПА"

189 000,00 UAH з
ПДВ

165 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІНОЛ УКРАЇНА"

198 000,00 UAH з
ПДВ

198 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

18.10.2021 16:12

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

02 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

164 976,00 UAH (в тому числі ПДВ 27 496,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "Інкос лайн"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

вул. Вишняківська, 3, м. Київ, м. Київ, 02140,
Україна



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 197-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-19-008811-c
Дата формування звіту: 23 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Промисловий аналізатор димових газів

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Промисловий
аналізатор димових
газів

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м. Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

19 жовтня 2021 13:55

Кількість учасників закупівлі: 2



Найменування учасників
процедури закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про
наявність і
відповідність
установленим
законодавством
вимогам документів,
що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього
Закону

Державне спеціальне
конструкторсько-технологічне
бюро фізичного
приладобудування з дослідним
виробництвом Інституту фізики
Національної академії наук
України

106 000,00 UAH
з ПДВ

106 000,00
UAH з ПДВ

Відповідає
кваліфікаційним
критеріям, встановленим
в тендерній документації.
Відсутні підстави для
відмови, установлені ст.
17 Закону України ”Про
публічні закупівлі”

ТОВ "СТІКС-КОМП'ЮТЕР" 108 000,00 UAH
з ПДВ

108 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

09.11.2021 15:36

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

23 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

106 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 17 666,67 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Державне спеціальне конструкторсько-технологічне
бюро фізичного приладобудування з дослідним
виробництвом Інституту фізики Національної
академії наук України

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

проспект Науки, 46, Голосіївський район, м. Київ,
03028, Україна



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 242-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-09-24-003023-b
Дата формування звіту: 26 жовтня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Процесор, материнська плата, оперативна пам'ять,
жорсткий диск, корпус, комплект клавіатура+миша,
монітор, 3D принтери

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Процесор Intel Pentium
Gold G6400
(BX80701G6400)

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Материнська плата
Socket 1200 MSI H410M
PRO-E, 2xDDR4, M.2,
HDMI-VGA-DVI, mATX

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Оперативна пам'ять
HyperX 8 GB DDR4 3200
MHz Fury Black
(HX432C16FB3/8)

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021



Жорсткий диск 3.5
"SATA 1TB Toshiba
(HDWD110UZSVA)

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Корпус mATX 450W
CROWN CMC-4803 (CM-
PS450W SMART), black

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Комплект
клавіатура+миша
CROWN CMMK-911,
USB, black

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Монітор 21.5" Asus
VP228DE (90LM01K0-
B04170), VGA, LED,
black

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

3D принтер NEOR
Professional

ДК 021:2015:
30232000-4 —
Периферійне
обладнання

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

3D принтер Anycubic
Photon Mono

ДК 021:2015:
30232000-4 —
Периферійне
обладнання

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

24 вересня 2021 10:48

Кількість учасників закупівлі: 2



Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРЕО СІНЕРЖІ"

80 820,00 UAH з
ПДВ

80 820,00
UAH з ПДВ

Тендерна пропозиція учасника
не відповідає умовам технічної
специфікації та іншим вимогам
щодо предмета закупівлі
тендерної документації
Тендерна пропозиція учасника
не відповідає умовам технічної
специфікації та іншим вимогам
щодо предмета закупівлі
тендерної документації

ФОП "КАПЛАН СЕРГІЙ
РОМАНОВИЧ"

87 127,00 UAH з
ПДВ

87 127,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

13.10.2021 11:34

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

26 жовтня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

87 127,00 UAH

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "КАПЛАН СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 79/5, місто Харків,
Харківська область, 61024, Україна



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 188-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-16-008466-a
Дата формування звіту: 15 грудня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Процесор, материнська плата, оперативна пам'ять,
жорсткий диск, корпус, мережевий фільтр,
багатофункціональний пристрій, кабель
мультимедійний, монітор, клавіатура, миша

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Процесор INTEL Socket
S1200 Core i3-10100, BOX
(BX8070110100)

ДК 021:2015:
30237100-0 —
Частини до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Материнська плата Socket
1200 MSI H410M PRO-E,
2xDDR4, M.2, HDMI-VGA-
DVI, mATX

ДК 021:2015:
30237100-0 —
Частини до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021



Оперативна пам'ять DDR4
16GB PC2666 Kingston
HyperX Fury Black
(HX426C16FB4/16)

ДК 021:2015:
30237100-0 —
Частини до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Жорсткий диск 3.5" SATA
4TB Toshiba P300
(HDWD240UZSVA)

ДК 021:2015:
30237100-0 —
Частини до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Корпус mATX 450W
CROWN CMC-4803 (CM-
PS450W SMART), black

ДК 021:2015:
30237100-0 —
Частини до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Мережевий фільтр на 5
розеток, 5 м, PATRON
(SP-1055W)

ДК 021:2015:
30237000-9 —
Частини, аксесуари
та приладдя до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Багатофункціональний
пристрій лазерний Canon
i-SENSYS MF3010
(5252B034AA)

ДК 021:2015:
30232000-4 —
Периферійне
обладнання

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Кабель мультимедійний
HDMI -> HDMI Cablexpert
1.8 м (CC- HDMI4F-6)

ДК 021:2015:
30237000-9 —
Частини, аксесуари
та приладдя до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Монітор 27" 2E GAMING
G2720B (2E-
G2720B-01.UA), 3xHDMI,
DP, MM, VA, 165Hz,
CURVED, FreeSync, HAS

ДК 021:2015:
30237100-0 —
Частини до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Клавіатура CROWN
CMK-02, USB, black

ДК 021:2015:
30237000-9 —
Частини, аксесуари
та приладдя до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021



Миша CROWN CMM-511,
USB, black

ДК 021:2015:
30237000-9 —
Частини, аксесуари
та приладдя до
комп’ютерів

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м. Харікв,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 24 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

16 листопада 2021 14:09

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ФОП "УМАНСЬКА
МАРИНА
СЕРГІЇВНА"

36 536,00 UAH з
ПДВ

36 536,00 UAH
з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про
публічні закупівлі”

ПП "Полісан
Україна"

37 200,00 UAH з
ПДВ

37 200,00 UAH
з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

03.12.2021 14:32



Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

15 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

36 536,00 UAH

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "УМАНСЬКА МАРИНА СЕРГІЇВНА"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА буд. 95 кв. 66 , м. Харків,
Харківська область, 61023, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 287-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-10-003026-a
Дата формування звіту: 14 грудня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Процесор, материнська плата, оперативна пам'ять,
жорсткі диски, відеокарта, корпус, мережевий
фільтр, багатофункціональний пристрій, кабель
мультимедійний

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Процесор Intel Core
i3-10105F s-1200
3.7GHz/6MB BOX
(BX8070110105F)

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Материнська плата Socket
1200 MSI H410M PRO-E,
2xDDR4, M.2, HDMI-VGA-
DVI, mATX

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021



Оперативна пам'ять DDR4
16GB PC2666 Kingston
HyperX Fury Black
(HX426C16FB4/16)

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Жорсткий диск 3.5" SATA
4TB Toshiba P300
(HDWD240UZSVA)

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Відеокарта Afox PCI-E
GeForce GT610 2GB DDR3
(AF610-2048D3L5)

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Корпус mATX 450W
CROWN CMC-4803 (CM-
PS450W SMART), black

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

1 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Мережевий фільтр на 5
розеток, 5 м, PATRON
(SP-1055W)

ДК 021:2015:
30237000-9 —
Частини, аксесуари
та приладдя до
комп’ютерів

2 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Багатофункціональний
пристрій Canon i-SENSYS
MF3010 (5252B034AA)

ДК 021:2015:
30232000-4 —
Периферійне
обладнання

3 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Жорсткий диск HDD
1000Gb Seagate, SATA,
64Mb, 7200 rpm, 3.5"
(ST1000DM010)

ДК 021:2015:
30236000-2 —
Комп’ютерне
обладнання різне

10 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Кабель HDMI -> HDMI
Cablexpert 1.8 м (CC-
HDMI4F-6)

ДК 021:2015:
30237000-9 —
Частини, аксесуари
та приладдя до
комп’ютерів

3 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:



Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

10 листопада 2021 10:27

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ФОП "УМАНСЬКА
МАРИНА
СЕРГІЇВНА"

68 553,00 UAH з
ПДВ

68 553,00 UAH
з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про
публічні закупівлі”

ТОВ "Quanta
System"

70 000,00 UAH з
ПДВ

70 000,00 UAH
з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

29.11.2021 11:19

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

14 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

68 553,00 UAH

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "УМАНСЬКА МАРИНА СЕРГІЇВНА"



Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА буд. 95 кв. 66 , м. Харків,
Харківська область, 61023, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 284-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-10-007598-a

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: розподіл електричної енергії (перетікання
реактивної енергії)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної
енергії

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

розподіл
електричної енергії
(перетікання
реактивної енергії)

ДК 021:2015:
65310000-9 —
Розподіл електричної
енергії

160000 кіловат-
година

м. Харків, м.
Харків,
Харківська
область,
61002, Україна

від 01
березня 2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

на підставі акту приймання-
передачі розподіленої
електричної енергії

Пiсляоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 262919.04 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт
чи надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

00131954 61037, Україна,
Харківська область,
місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПЛЕХАНІВСЬКА
будинок 149

+380577401512

262 919.04
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 року «Про затвердження Правил
роздрібного ринку електричної енергії» перетікання реактивної електричної енергії на межі
балансової належності електричних мереж (переткання реактивної електричної енергії) -
складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка
спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники
якості активної електричної енергії.
Плата за перетікання реактивної електроенергії це плата за послуги, які оператор системи
передачі/оператор системи розподілу або власник технологічних електричних мереж змушений
надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує електромагнітно незбалансовані
електроустановки.
У зв`язку з тим, що розподіл електричної енергії (перетікання реактивної енергії) в м. Харкові
надається лише однією організацією, а саме: Акціонерним товариством «Харківобленерго», яка



згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг від 16.11.18 р. № 1446 отримало ліцензію на право
провадження з 01.01.2019 року господарської діяльності з розподілу електричної енергії на
території Харківської області, тобто визначен оператором системи розподілу, до абзацу 4
підпункту 2 пункту 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі
змінами), а саме «відсутності конкуренції з технічних причин», внаслідок чого договір про
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи, АТ «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) є єдиним надавачем послуг із
перетікання реактивної електроенергії в межах Харківської області., Тому Національному
технічному університету „Харківський політехнічний інститут” необхідно укласти договір з
Акціонерним товариством «Харківобленерго» на розподіл електричної енергії (перетікання
реактивної енергії):
160000 кВт/год на суму 262 919,04 грн. (двісті шістдесят дві тисячі дев’ятсот дев’ятнадцять
гривень 04 коп.) з ПДВ.



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-07-02-003781-c
Дата формування звіту: 03 серпня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: студентські квитки державного зразка

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:22450000-9: Друкована продукція з
елементами захисту

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

студентські квитки
державного зразка

ДК 021:2015:
22450000-9 —
Друкована продукція з
елементами захисту

4800 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 10 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

02 липня 2021 11:34

Кількість учасників закупівлі: 2



Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

Товариство з обмеженою
відповідальністю
“Регіональний центр
“Студсервіс”

345 600,00 UAH з
ПДВ

345 600,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВ "«Науково-
виробниче підприємство
«Обласний
Дніпропетровський центр
прикладних
інформаційних
технологій»"

360 000,00 UAH з
ПДВ

360 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

23.07.2021 10:08

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

03 серпня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

345 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 57 600,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Регіональний центр “Студсервіс”

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Чичибабіна, буд. 7, кв. 13, Харків, Харківська
область, 61015, Україна



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 1 C/Т

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-08-007021-b
твердомір – лот №1

Дата формування звіту: 08 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: твердомір – лот №1, датчик тиску – лот №2,
вакуумметр – лот №3

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

твердомір ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

08 жовтня 2021 13:55



Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників
процедури закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про
наявність і відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"АЕРОКОСМОЕКОЛОГІЯ"

53 100,00 UAH з
ПДВ

53 100,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«УКРІНТЕХ»

52 800,00 UAH з
ПДВ

52 800,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для
відмови, установлені ст. 17
Закону України ”Про
публічні закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

28.10.2021 14:22

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

08 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

52 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 8 800,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕХ»



Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61064 м. Харків, вул. Воложанівька 43 кв. 7, Харків,
Харківська область, 61064, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 645/2021

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-02-04-004704-a
Дата формування звіту: 10 лютого 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: централізоване водовідведення для учбових корпусів
та житлових приміщень замовника в м. Харків

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:90400000-1: Послуги у сфері
водовідведення

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

централізоване
водовідведення для
учбових корпусів та
житлових приміщень
замовника в м. Харків

ДК 021:2015:
90400000-1 — Послуги
у сфері
водовідведення

235225 метр
кубічний

за адресами
учбових корпусів
та житлових
приміщень
замовника в м.
Харків, м. Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Надання
послуг

на підставі акта приймання-
передачі на оплату послуг

Пiсляоплата 7 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

04 лютого 2021 11:46

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України
“Про публічні закупівлі”,
та наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВВОДОКАНАЛ"

2 100 088,80 UAH
з ПДВ

2 100 088,80
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

04.02.2021 11:46

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

10 лютого 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 100 088,80 UAH (в тому числі ПДВ 350 014,80
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВВОДОКАНАЛ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА будинок 2, місто Харків,
Харківська область, 61013, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня



Ідентифікатор договору: 2174-ТК-Б



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-02-04-004611-a
Дата формування звіту: 10 лютого 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: централізоване водопостачання води для учбових
корпусів та житлових приміщень замовника в м.
Харків

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65110000-7: Розподіл води

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

централізоване
водопостачання води
для учбових корпусів
та житлових
приміщень замовника
в м. Харків

ДК 021:2015:
65110000-7 —
Розподіл води

232900 метр
кубічний

а адресами
учбових корпусів
та житлових
приміщень
замовника в м.
Харків, м. Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Надання
послуг

на підставі акта приймання-
передачі на оплату послуг

Пiсляоплата 7 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

04 лютого 2021 11:43

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України
“Про публічні закупівлі”,
та наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВВОДОКАНАЛ"

3 745 032,00 UAH
з ПДВ

3 745 032,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

04.02.2021 11:43

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

10 лютого 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

3 745 032,00 UAH (в тому числі ПДВ 624 172,00
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВВОДОКАНАЛ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА будинок 2, місто Харків,
Харківська область, 61013, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня



Ідентифікатор договору: 2173/01-ТВ-Б



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-07-005426-b
цифровий осцилограф – лот №2

Дата формування звіту: 08 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: осцилограф, пробник осцилографічний - лот № 1;
цифровий осцилограф – лот № 2; осцилограф - лот №
3

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Цифровий
осцилограф

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

07 жовтня 2021 11:51

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "СВС" 31 290,00 UAH з
ПДВ

26 900,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ФОП Роменський О.В. 27 000,00 UAH з
ПДВ

26 835,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОСТІР-ГРУП"

24 750,00 UAH з
ПДВ

24 750,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

28.10.2021 14:38

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

08 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

24 750,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 125,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР-ГРУП"



Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

вул. Цитадельна буд. 7, м. Київ, 01015, Київ,
Київська область, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 203-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-02-18-007734-b
Дата формування звіту: 23 березня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: бензин моторний А-92, бензин моторний А-95,
паливо дизельне

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

бензин моторний
А-92, бензин
моторний А-95,
паливо дизельне

ДК 021:2015:
09130000-9 — Нафта і
дистиляти

19000 літр Відповідно до
документації,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 30 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

18 лютого 2021 14:22

Кількість учасників закупівлі: 2



Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІВАЙН ТОРГ"

484 500,00 UAH
з ПДВ

484 500,00
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не
надав забезпечення тендерної
пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося
замовником, та/або
забезпечення тендерної
пропозиції не відповідає умовам,
що визначені замовником у
тендерній документації до
такого забезпечення тендерної
пропозиції
Учасник процедури закупівлі не
надав забезпечення тендерної
пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося
замовником, та/або
забезпечення тендерної
пропозиції не відповідає умовам,
що визначені замовником у
тендерній документації до
такого забезпечення тендерної
пропозиції

ПП "ОККО КОНТРАКТ" 538 500,00 UAH
з ПДВ

538 500,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

11.03.2021 15:56

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні



Дата укладення договору про
закупівлю:

23 березня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

538 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 89 750,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПП "ОККО КОНТРАКТ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

вул. Набережно-Хрещатицька 15-17/18, Київ,
Київська область, 04070, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 33ПТ-2816/21

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-08-007021-b
вакуумметр – лот №3

Дата формування звіту: 24 жовтня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: твердомір – лот №1, датчик тиску – лот №2,
вакуумметр – лот №3

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

вакуумметр ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

2 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

08 жовтня 2021 13:55



Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції
на переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ПОЛЬЩИКОВА
ОЛЕНА ІВАНІВНА

116 000,00 UAH з
ПДВ

116 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

подання для участі в торгах менше двох тендерних
пропозицій

Дата укладення договору про
закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-27-003184-a
Високовольтний високочастотний пробник, лабораторний вимірювач імітансу, блок живлення - лот

№ 2
Дата формування звіту: 29 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Газоаналізатор, термометр регістратор
многоканальний, автосканер мультимарочний,
тепловізор – лот №1, високовольтний
високочастотний пробник, лабораторний вимірювач
імітансу, блок живлення – лот №2

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Високовольтний
високочастотний
пробник HVP-39 Pro
(ШВП39)

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Лабораторний
вимірювач імітансу
AT-2811

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021



Блок живлення SPN
300-03C

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати,
(%)

Підписання договору Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

27 жовтня 2021 11:11

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АН ВІСТА"

36 500,00 UAH з
ПДВ

36 500,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ НВФ "Харків-
Прилад"

34 140,00 UAH з
ПДВ

34 140,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

16.11.2021 14:17



Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

29 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

34 140,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 690,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ НВФ "Харків-Прилад"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61105, г. Харьков, ул. Киргизская д. 94/1, Харків,
Харківська область, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 247-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-10-008960-a
Дата формування звіту: 10 грудня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Високовольтний високочастотний пробник

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Високовольтний
високочастотний
пробник

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

10 листопада 2021 13:58

Кількість учасників закупівлі: 2



Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею 16
Закону України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ФОП Роменський
О.В.

23 300,00 UAH з
ПДВ

23 300,00 UAH
з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про
публічні закупівлі”

ТОВ НВФ "Харків-
Прилад"

24 800,00 UAH з
ПДВ

24 800,00 UAH
з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

29.11.2021 11:18

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

10 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

23 300,00 UAH

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП Роменський О.В.

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

вул. Автострадна Наб., 19/2-8, Харків, Харківська
область, 61038, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

немає

Ідентифікатор договору: 276-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-27-003184-a
Газоаналізатор, термометр регістратор многоканальний, автосканер мультимарочний, тепловізор -

лот № 1
Дата формування звіту: 29 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Газоаналізатор, термометр регістратор
многоканальний, автосканер мультимарочний,
тепловізор – лот №1, високовольтний
високочастотний пробник, лабораторний вимірювач
імітансу, блок живлення – лот №2

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Газоаналізатор Si -
CA 230 kit 6NDSC

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Термометр
регістратор
многоканальний ALT
4008

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021



Автосканер
мультимарочний
LAUNCH X-431
PRO+

ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Тепловізор FLIR E8xt ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

27 жовтня 2021 11:11

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище, ім’я,
по батькові (для
фізичної особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ФОП "ІВАНОВА
НАТАЛІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА "

331 100,00 UAH з
ПДВ

331 100,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ "СВС" 330 000,00 UAH з
ПДВ

330 000,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

16.11.2021 14:16



Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

29 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

330 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 55 000,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "СВС"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 247, офіс 603,
Харків, Харківська область, 61037, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 244-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-08-007021-b
датчик тиску – лот №2

Дата формування звіту: 11 листопада 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: твердомір – лот №1, датчик тиску – лот №2,
вакуумметр – лот №3

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

датчик тиску ДК 021:2015:
38340000-0 — Прилади
для вимірювання
величин

1 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

08 жовтня 2021 13:55



Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ПП НВФ "ЕРГОМЕРА
ІНВЕСТ"

34 000,00 UAH з
ПДВ

34 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТД ТЕК-УКРАЇНА"

33 900,00 UAH з
ПДВ

33 900,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

28.10.2021 14:25

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

11 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

33 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 650,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ТЕК-УКРАЇНА"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, будинок 2-А, Київ,
Київська область, 02218, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня



Ідентифікатор договору: 222-ХПІ

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-04-07-004977-a
Дата формування звіту: 14 травня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: дипломи та свідоцтва

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:22420000-0: Папір із водяними знаками

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Диплом молодшого
спеціаліста з
внесеними даними

ДК 021:2015:
22420000-0 — Папір із
водяними знаками

260 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Диплом бакалавра з
внесеними даними

ДК 021:2015:
22420000-0 — Папір із
водяними знаками

2500 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Диплом спеціаліста з
внесеними даними

ДК 021:2015:
22420000-0 — Папір із
водяними знаками

60 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021



Диплом магістра з
внесеними даними

ДК 021:2015:
22420000-0 — Папір із
водяними знаками

2000 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Диплом доктора
філософії з
внесеними даними

ДК 021:2015:
22420000-0 — Папір із
водяними знаками

20 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Свідоцтва про
здобуття повної
загальної середньої
освіти

ДК 021:2015:
22420000-0 — Папір із
водяними знаками

280 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Додаток до свідоцтва
про здобуття повної
загальної середньої
освіти

ДК 021:2015:
22420000-0 — Папір із
водяними знаками

300 штуки вул. Кирпичова,
2, м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 5 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

07 квітня 2021 11:59

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище, ім’я,
по батькові (для
фізичної особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону



Товариство з
обмеженою
відповідальністю
“Регіональний центр
“Студсервіс”

190 449,00 UAH з
ПДВ

190 449,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі”

ТОВ "ДНІПРОГРАФ" 209 940,00 UAH з
ПДВ

209 940,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

27.04.2021 11:34

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

14 травня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

190 449,00 UAH (в тому числі ПДВ 31 741,50 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Регіональний центр “Студсервіс”

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Чичибабіна, буд. 7, кв. 13, Харків, Харківська
область, 61015, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 1Д/Т

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-05-006756-b
Дата формування звіту: 14 грудня 2021

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Іонизаціоно-тепловий вакуумметр

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Іонизаціоно-тепловий
вакуумметр

ДК 021:2015:
38340000-0 —
Прилади для
вимірювання величин

3 штуки вул.
Кирпичова, 2,
м.Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

до 25 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 7 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

05 листопада 2021 11:57



Кількість учасників закупівлі: 5

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України
“Про публічні закупівлі”,
та наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ ВО
УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ

164 880,00 UAH
з ПДВ

142 900,00
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі
не відповідає кваліфікаційним
(кваліфікаційному) критеріям,
установленим статтею 16
Закону та/або наявні підстави,
встановлені частиною
першою статті 17 Закону;
Тендерна пропозиція
учасника не відповідає
умовам технічної специфікації
та іншим вимогам щодо
предмета закупівлі тендерної
документації
Учасник процедури закупівлі
не відповідає кваліфікаційним
(кваліфікаційному) критеріям,
установленим статтею 16
Закону та/або наявні підстави,
встановлені частиною
першою статті 17 Закону;
Тендерна пропозиція
учасника не відповідає
умовам технічної специфікації
та іншим вимогам щодо
предмета закупівлі тендерної
документації



ПОЛЬЩИКОВА ОЛЕНА
ІВАНІВНА

179 700,00 UAH
з ПДВ

143 000,00
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі
зазначив у тендерній
пропозиції недостовірну
інформацію, що є суттєвою
при визначенні результатів
процедури закупівлі, яку
замовником виявлено згідно з
частиною п’ятнадцятою статті
29 Закону
Учасник процедури закупівлі
зазначив у тендерній
пропозиції недостовірну
інформацію, що є суттєвою
при визначенні результатів
процедури закупівлі, яку
замовником виявлено згідно з
частиною п’ятнадцятою статті
29 Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГТІ"

169 300,00 UAH
з ПДВ

158 000,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВ "Інкос лайн" 169 800,00 UAH
з ПДВ

169 800,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПРИБОРТРЕЙД"

180 000,00 UAH
з ПДВ

180 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

03.12.2021 10:17

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

14 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

158 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 26 333,33 UAH)



Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГТІ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61007, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
РИБАЛКА, будинок 89-Б, квартира 58, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 1412/2021-1

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


