
ІНФОРМАЦІЯ  

про результати процедури запиту цінових пропозицій  

1. Замовник.  

1.1. Найменування. Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02071211 

1.3. Місцезнаходження. Просп. Науки, буд. 9-А, Харківська обл., м. Харків, 

Шевченківський р-н, 61166  

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України  

3. Інформація про предмет закупівлі.  

3.1. Найменування предмета закупівлі.  

85.42.1 послуги у сфері вищої освіти університетського рівня (80300000-7 Послуги у 

сфері вищої освіти; послуги з залучення абітурієнтів та забезпечення матеріально-

технічної бази навчально-консультаційного пункту), 4 лоти: 

лот № 1 - послуги у сфері вищої освіти університетського рівня (послуги у сфері вищої 

освіти; послуги з залучення абітурієнтів та забезпечення матеріально-технічної бази 

навчально-консультаційного пункту в  м. Маріуполь Донецької області); 

 

лот № 2 - послуги у сфері вищої освіти університетського рівня (послуги у сфері вищої 

освіти; послуги з залучення абітурієнтів та забезпечення матеріально-технічної бази 

навчально-консультаційного пункту в  м. Херсон);  

 

лот № 3 - послуги у сфері вищої освіти університетського рівня (послуги у сфері вищої 

освіти; послуги з залучення абітурієнтів та забезпечення матеріально-технічної бази 

навчально-консультаційного пункту в м. Енергодар Запорізької області);  

 

лот № 4 - послуги у сфері вищої освіти університетського рівня (послуги у сфері вищої 

освіти; послуги з залучення абітурієнтів та забезпечення матеріально-технічної бази 

навчально-консультаційного пункту в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької 

області). 

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг.  

Лот № 1 – очікувана кількість абітурієнтів, що будуть зараховані студентами за 

результатами вступних іспитів на перший курс навчання на підставі проведеної 

профорієнтаційної роботи (не менше ніж, осіб) – 200 осіб, очікувана кількість студентів, 

які навчаються на інших курсах навчання: у другому семестрі (півріччі) 2015-2016 н. р. 

та другому - п`ятому курсах у першому семестрі (півріччі) 2016-2017 н. р. (не менше ніж, 

осіб) – 283 особи; лот № 2 –  очікувана кількість абітурієнтів, що будуть зараховані 

студентами за результатами вступних іспитів на перший курс навчання на підставі 

проведеної профорієнтаційної роботи (не менше ніж, осіб) – 100 осіб, очікувана 



кількість студентів, які навчаються на інших курсах навчання: у другому семестрі 

(півріччі) 2015-2016 н. р. та другому - п`ятому курсах у першому семестрі (півріччі) 

2016-2017 н. р. (не менше ніж, осіб) – 123 особи; лот № 3 –  очікувана кількість 

абітурієнтів, що будуть зараховані студентами за результатами вступних іспитів на 

перший курс навчання на підставі проведеної профорієнтаційної роботи (не менше ніж, 

осіб) – 30 осіб, очікувана кількість студентів, які навчаються на інших курсах 

навчання: у другому семестрі (півріччі) 2015-2016 н. р. та другому - п`ятому курсах у 

першому семестрі (півріччі) 2016-2017 н. р. (не менше ніж, осіб) – 55 осіб; лот № 4 - 

очікувана кількість абітурієнтів, що будуть зараховані студентами за результатами 

вступних іспитів на перший курс навчання на підставі проведеної профорієнтаційної 

роботи (не менше ніж, осіб) – 100 осіб, очікувана кількість студентів, які навчаються на 

інших курсах навчання: у другому семестрі (півріччі) 2015-2016 н. р. та другому - 

п`ятому курсах у першому семестрі (півріччі) 2016-2017 н. р. (не менше ніж, осіб) – 107 

осіб 

3.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Лот № 1 - м. Маріуполь Донецької 

області; лот № 2 - м. Херсон; лот № 3 - м. Енергодар Запорізької області; лот № 4 - м. 

Кам’янець-Подільський Хмельницької області  

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Лот № 1 - протягом 2016 року; лот № 2 - 

протягом 2016 року; лот № 3 - протягом 2016 року; лот № 4 – протягом 2016 року  

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій.  

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

процедуру запиту цінових пропозицій. - 

4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель. 29.04.2016 № 110716 

4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного 
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 23.05.2016 №120894 

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.  

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. ЛОТ №1- ЛОТ №2: 20.05.2016р. 

5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).- 

5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.  

ЛОТ №1 - 249 516,00 грн. без ПДВ  
             (цифрами) 
 Двісті сорок дев’ять тисяч п’ятсот шістнадцять грн., 00 коп. без ПДВ  

                          (словами) 



 
ЛОТ №2 - 111 515,20 грн. без ПДВ  
             (цифрами) 

 Сто одинадцять тисяч п’ятсот п’ятнадцять грн., 20 коп. без ПДВ 
                          (словами) 

5.4. Дата укладення договору про закупівлю. ЛОТ №1- ЛОТ №2: 30.05.2016р. 

6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася . За 

частиною предмету закупівлі № 3 (лотом № 3: послуги у сфері вищої освіти 

університетського рівня (послуги у сфері вищої освіти; послуги з залучення 

абітурієнтів та забезпечення матеріально-технічної бази навчально-консультаційного 

пункту в м. Енергодар Запорізької області) та за частиною предмету закупівлі № 4 

(лотом № 4: послуги у сфері вищої освіти університетського рівня (послуги у сфері 

вищої освіти; послуги з залучення абітурієнтів та забезпечення матеріально -технічної 

бази навчально-консультаційного пункту в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької 

області)  процедуру запиту цінових пропозицій відмінено. 

6.1. Дата прийняття рішення. 19.05.2016р. 

6.2. Підстава. Відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 30 Закону України  

«Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197 -VII (зі змінами), а саме: 

«Замовник відміняє торги  у разі: подання для участі в них менше двох пропозицій 

конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома 

учасниками - менше трьох пропозицій». 

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій .  

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  

ЛОТ №1- ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»,  

 

ЛОТ №2 - КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКА 

АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.  

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
ЛОТ №1 – 01242886 

ЛОТ №2 -  02139794 

 
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 

номер телефону, телефаксу.  
 ЛОТ №1 – проспект Ленінградський, будинок. 90, Донецька обл., м. Маріуполь, 

Орджонікідзевський р-н, 87526, тел. (0629)582532, факс. (0629)583708  

 
ЛОТ №2 – вул. Покришева, будинок. 41, Херсонська обл., м. Херсон, Суворовський р-н, 

73000, тел. (0552) 370200, факс. (0552) 370592 
 

 

 

 Заступник керівника  

(проректор з науково- 

педагогічної роботи)                        ___________________  В.І.Отенко  
                       (підпис, М.П.) 

 


