
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-02-01-004742-b

1. Найменування замовника: Національний Технічний Університет
«Харківський Політехнічний Інститут»

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02071180

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

31. Вид предмета закупівлі: Послуги

4. Конкретна назва
предмета закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання
послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

послуги з
акредитації
освітньої програми:
спеціальність 185
Нафтогазова
інженерія та
технології

ДК 021:2015: 98110000-7
— Послуги
підприємницьких,
професійних та
спеціалізованих
організацій

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

до 31 грудня
2022

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

оплати, (%)

Надання
послуг

на підставі акту приймання-
передачі наданих послуг

Пiсляоплата 5 Робочі 100

82. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 61900.74 UAH

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника
податків учасника (учасників),
з яким (якими) проведено
переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної
особи) учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори,
телефон

12. Ціна
пропозиції



13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

14. Обґрунтування 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
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, закупівлю послуги з акредитації освітньої програми необхідно здійснити
шляхом проведення переговорної процедури закупівлі, відповідно до абзацу четвертого пункту 2
частини 2 статті 40 Закону, а саме якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких
випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена
замовником.


