
ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів 

«Послуги кейтерингового обслуговування 

Заходів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: 

посилення конкурентоспроможності та підтримка громад» 

(ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 55520000-1: Кейтерингові 

послуги) 

Деталі та документи закупівлі: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-

005615-b  

1. Найменування замовника: Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних 

наук України. 

2. Категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями 

та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади. 

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 21707620. 

4. Місцезнаходження замовника: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 01014. 

5. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: 

Шофолова Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник відділу науково-

організаційної та наукової роботи, e-mail: n.shofolova@ihed.org.ua, тел. +38(067)889-18-05; 

6. Вид предмета закупівлі: послуга. 

7. Конкретна назва предмета закупівлі: «Послуги кейтерингового обслуговування Заходів 

Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення 

конкурентоспроможності та підтримка громад». 

8. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 55520000-1 Кейтерингові послуги 

(окремі частини предмету закупівлі (лоти) – не передбачено). 

9. Кількість послуг: згідно технічного завдання - додатку № 3 до тендерної документації. 

10. Місце надання послуг: м. Київ. 

11. Строк надання послуг: до 30.11.2022р. 

12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Розрахунки за фактично 

надані Послуги здійснюються протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання 

Сторонами актів приймання-передачі наданих послуг. 

13. Очікувана вартість предмета закупівлі: 504 000,00 грн. (п’ятсот чотири тисячі гривень, 

00 коп.), без ПДВ. 

14. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин 

предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 504 000,00 грн.  
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15. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету, спеціальний фонд: інші 

джерела – кошти Проєкту ЄС Відродження переміщених університетів: посилення 

конкурентоспроможності та підтримка громад, Грантова угода № 2020/415-429.  

16. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5 % від очікуваної вартості предмета 

закупівлі. 

17. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не 

застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». 

Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). 

18. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх 

питома вага (за наявності): відсутні. 

19. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 28.02.2022 року до 00:00 год. 

20. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не 

вимагається. 

21. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не 

вимагається. 

22. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки 

забезпечення тендерних пропозиції не вимагається. 

23. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Тендерна 

пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською 

мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні 

бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або 

посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). 

24. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення 

відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України 

«Про публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично, 

оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини 

першої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі». 

25. Дата та час проведення електронного аукціону: визначаються електронною системою 

закупівель автоматично, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється 

відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» - 28 

лютого 2022 року о 14.39год. 

Оголошення про проведення відкритих торгів сформовано у відповідності до вимог статті 

21 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (зі змінами та 

доповненнями). 

 

Уповноважена особа        Наталія ШОФОЛОВА 

 


