
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-
02-07-015502-b 

2. Найменування  предмету  закупівлі:  Послуги  з  акредитації  освітньої
програми,  код  ДК  021:2015  -  98110000-7  -  Послуги  підприємницьких,
професійних та спеціалізованих організацій.

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

4. Вид закупівлі: закупівля послуг.
5. Кількість  товару  або  обсяг  виконання  робіт  чи  надання  послуг:  1

послуга.
6. Очікувана  вартість  закупівлі:  67  066,84 грн.  (шістдесят  сім  тисяч

шістдесят шість гривень 84 коп.) без ПДВ.
1. Найменування  замовника:  Тернопільський  національний  технічний

університет імені Івана Пулюя.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 05408102.
3. Місцезнаходження замовника:  46001, Україна, Тернопільська область,

місто Тернопіль, вулиця Руська, 56.
4. Вид предмета закупівлі: закупівля послуг.
5. Строк  поставки  товарів,  виконання робіт чи надання послуг:  лютий

2022 - квітень 2022.
6. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару:

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти утворене Кабінетом
Міністрів  України  (Постанова  КМУ  від  15.04.2015  р.  №  244  (в  редакції
Постанови КМУ від 21.08.2019 № 761) як постійно діючий колегіальний орган з
питань реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється  підготовка  здобувачів  вищої  освіти»,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977 (зареєстрованого у
Міністерстві  юстиції  України  08.08.2019  за  №  880/33851),  акредитація
здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за
ініціативою  закладу  вищої  освіти.  Необхідність  проведення  акредитації  1
(однієї) освітньої програми університету першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти  у  квітні-грудні  2021  р.  пов’язана  з  видачею  дипломів  здобувачам
університету.  Без  проходження  акредитації  університет  не  зможе  видати
дипломи. Визначений Порядок проведення акредитації, є новим, впроваджено з
вересня 2019 року. На сьогодні Національне агентство є єдиною організацією в
Україні, яка проводить акредитацію освітніх програм.

Враховуючи  вищенаведене,  можна  зробити  висновок,  що  Національне
агентство із забезпечення якості вищої освіти є єдиною організацією в Україні,
яка  проводить  акредитацію  освітніх  програм,  тому  в  університету  наявні
підстави  (згідно  з  п.  2  ч.  2  ст.  40  Закону)  придбати  Послугу  застосовуючи



переговорну процедуру закупівлі.  Отже, доцільно провести переговори саме з
ним.

7. Умови  оплати  договору  (порядок  здійснення  розрахунків):  100%
Післяплата:  Оплата ціни Договору здійснюється Замовником одним платежем
або  поетапно/частинами  на  підставі  наданих  Виконавцем  Актів  приймання-
передачі  наданих послуг  (відповідно  до  Розрахунку)  протягом 5-ти  робочих
днів з дати отримання відповідних Актів.

8. Процедура закупівлі – переговорна процедура.
9. Джерело  фінансування  закупівлі:  Державний  бюджет  України  –

(2201160) – 67 066,84 грн.


