
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-03-01-007054-a

Найменування замовника: Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02125415

Місцезнаходження замовника: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Кіровоградська
область, 25006, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Акредитація освітніх програм

Код за Єдиним закупівельним
словником:

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

ЛОТ 1 — Акредитація освітньої програми "Професійна освіта (Технологія
виробів легкої промисловості)"

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

Акредитація
освітньої програми
"Професійна освіта
(Технологія
виробів легкої
промисловості)"

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

1 послуга вул. Шевченка, 1,
Кіровоград,
Кіровоградська
область, 25006,
Україна

від 29 січня
2021
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

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 п.6 ч.1 ст. 18 Закону України «Про вищу освіту» та пункту 9 Статуту Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України

№244 від 15.04.2015 року, Національне агентство проводить акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про вищу освіту» та п. 2 Розділу І Положення про акредитацію
освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року № 977 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851 єдиним суб’єктом уповноваженим на проведення
акредитації освітніх програм є Національне агентство, тому відповідно до частини 5 статті 40
Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VIІI, замовник може здійснити
закупівлю таких послуг шляхом застосування переговорної процедури внаслідок чого договір про
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи.


