
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-04-27-001009-b

Найменування замовника: Одеський державний екологічний університет

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

26134086

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Одеса, 65016, Одеська область, вул.
Львівська, 15

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

ДК 021:2015 98110000-7 "Послуги підприємницьких,
професійних та спеціалізованих організацій"
(Послуги з акредитації освітніх програм)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

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

ЛОТ 1 — ДК 021:2015 98110000-7 «Послуги підприємницьких, професійних та
спеціалізованих організацій» (Послуги з акредитації освітньої програми: ID

у ЄДЕБО – 38885. Спеціальність – 242 Туризм. Рівень вищої освіти –
Бакалавр. Тип освітньої програми – Освітньо -професійна. Назва освітньої

програми – Сталий туризм)

Hазва предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів) (за
наявності)

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: ID у
ЄДЕБО – 38885.
Спеціальність – 242
Туризм. Рівень вищої
освіти – Бакалавр.
Тип освітньої
програми – Освітньо
-професійна. Назва
освітньої програми –
Сталий туризм

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

1 послуга Україна,
м.Одеса, 65016,
Одеська
область, вул.
Львівська, 15

до 31 грудня
2020



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 253750.72 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, вул. Володимира
Винниченка, 5

+380504465293

63 437.68
UAH

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Акредитація освітніх програм проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» від
05.09.2017 року № 2145-VIII та «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII, Положення про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 року № 977 та інших
актів законодавства. Відповідно до ст. 17 Закону про вищу освіту, п. 1 Статуту Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі по тексту – НАЗЯВО), НАЗЯВО є постійно



діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері
забезпечення якості вищої освіти. Відповідно ч. 6, п. 1, ст. 18 Закону про вищу освіту, НАЗЯВО
проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
НАЗЯВО під час реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти взаємодіє з
Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук України та національними
галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями,
підприємствами, установами та організаціями, науковими установами і закладами вищої освіти
зарубіжних країн, а також міжнародними організаціями в галузі вищої освіти.
Враховуючи вищенаведене, на ринку освітніх послуг відсутня конкуренція щодо надання послуг
організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації, оскільки виключне право їх
надання визначено законодавчими актами України і належить НАЗЯВО.
Відповідно пункту 2 частини другої статті 40 Закону: «Переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі: 2) 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».
У зв'язку з не оновленням системи Prozorro у відповідності з новою редакцією Закону України "Про
публічні закупівлі", а також необхідністю терміново розпочати проведення процедури,
обґрунтування підстави проведення переговорної процедури (ст. 35 п. 2 Відсутність конкуренції)
залишається у старій редакції Закону.


