
Інформація щодо процедур закупівель 
на виконання Постанови КМУ від Постанови Кабінету Міністрів У 

1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2016 р. № 710»

Затверджено

Перший проректор 

Василь ОТЕНКО 

«11» листопада 2021 р

країни від 16.12.2020 р. №
1 серпня 2013 р. № 631 і від

Найменування 
предмета 

закупівлі із 
зазначенням коду 

Д К  021:2015

Вид
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Обґрунтування
технічних та якісних 

характеристик 
предмета закупівлі

очікуваної вартості та 
розміру бюджетного 

призначення

Послуги 3 
викладання 
дисципліни 

«Децентралізація 
як приклад 

демократичного 
управління 

суспільством в 
Європі» (ДК 

021:2015 
«80530000-8- 

Послуги у сфері 
професійної 
підготовки»)

Переговорна
процедура

116 847,44 грн Технічні та якісні 
характеристики 

предмета закупівлі 
складені у 

відповідності до потреб 
Харківського 
національного 
економічного 

університету імені 
Семена Кузнеця та 

норм чинного 
законодавства, і 

зазначені у 
документації

Очікувана вартість 
закупівлі сформована за 

результатами 
моніторингу 

середньоринкових цін.
Розмір бюджетного 

призначення сформован 
ий з урахуванням 

обсягів наявної потреби 
у товарах/роботах/ 

послугах цього типу.

Послуги 3 
викладання 
дисципліни 

«Децентралізація 
як приклад 

демократичного 
управління 

суспільством в 
Європі» (ДК 

021:2015 
«80530000-8- 

Послуги у сфері

Переговорна
процедура

53 555,07 грн. Технічні та якісні 
характеристики 

предмета закупівлі 
складені у 

відповідності до потреб 
Харківського 
національного 
економічного 

університету імені 
Семена Кузнеця та 

норм чинного 
законодавства, і 

зазначені у 
документації

Очікувана вартість 
закупівлі сформована за 

результатами 
моніторингу 

середньоринкових цін. 
Розмір бюджети 

ого
призначення сформован 

ий з урахуванням 
обсягів наявної потреби 

у товарах/роботах/ 
послугах цього типу.



професійної
підготовки»)

Послуги 3 
викладання 
дисципліни 

«Децентралізація 
як приклад 

демократичного 
управління 

суспільством в 
Європі» (ДК 

021:2015 
«80530000-8- 

Послуги у сфері 
професійної 
підготовки»)

Переговорна
процедура

102 241,51 грн Технічні та якісні 
характеристики 

предмета закупівлі 
складені у 

відповідності до потреб 
Харківського 
національного 
економічного 

університету імені 
Семена Кузнеця та 

норм чинного 
законодавства, і 

зазначені у 
документації

Очікувана вартість 
закупівлі сформована за 

результатами 
моніторингу 

середньоринкових цін.
Розмір бюджетного 

призначення сформован 
ий з урахуванням 

обсягів наявної потреби 
у товарах/роботах/ 

послугах цього типу.

Секретар тендерного комітету Юлія ГРИГОРОВА


