
                                                            Протокол № 23 

засідання тендерного комітету 

Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

 

м. Київ                                                                                                                    «_30_» квітня 2021 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова тендерного комітету: 

Телегєєв Геннадій Дмитрович зав. відділу, с.н.с. 

Заступники голови тендерного комітету:  

Купріненко Ірина Миколаївна провідний інженер. 

Члени  тендерного комітету: 

Потягайло Андрій Любомирович с.н.с., к.б.н. 

Секретар тендерного комітету: 

Санченко Ольга Миколаївна пров. інженер  

Всього: _4_  особи 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Прийняття рішення про закупівлю шляхом застосування переговорної процедури закупівлі 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) послуги згідно «Код ДК 

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

(Акредитація освітньої програми. Галузь: Біологія. Спеціальність: 091 Біологія. Назва програми: 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі 09 Біологія)».  

2. Оприлюднення змін до Річного плану закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Прийняття рішення про закупівлю шляхом застосування переговорної процедури закупівлі 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), послуг згідно «Код ДК 

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

(Акредитація освітньої програми. Галузь: Біологія. Спеціальність: 091 Біологія. Назва програми: 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі 09 Біологія)» на травень-

грудень 2021 р. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д. повідомив, що відповідно до п.1) частини 1 

статті 3 Закону цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 

1,5 мільйона гривень. Замовник обирає процедуру закупівлі з переліку, який закріплений у 

частині 1, частині 2 статті 13 Закону. 

Згідно з попередніми перемовами з представниками Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (ЄДРПОУ 40927307, 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, 

Україна, тел.(044)333-87-62, accreditation@naqa.gov.ua), сума договору на закупівлю послуг «Код 

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

організацій (Акредитація освітньої програми. Галузь: Біологія. Спеціальність: 091 Біологія. 

Назва програми: Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі 09 Біологія)» 

становить 61900,74 грн. (шістдесят одна тисяча дев’ятсот гривень сімдесят чотири копійки) без 

ПДВ.  

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої 

статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі": 

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 

відсутність конкуренції з технічних причин; 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим 

колегіальним органом, уповноваженим Законом України «Про вищу освіту» на реалізацію 

державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти є юридичною особою публічного права та неприбутковою 

організацією. Акредитація освітніх програм, за якими ЗВО здійснюють підготовку студентів, 

mailto:accreditation@naqa.gov.ua


проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», статуту 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та «Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (наказ МОН від 

11.07.2019 р. №977). Основною метою акредитації є встановлення відповідності якості освітньої 

програми та освітньої діяльності за цією програмою критеріям, визначеним Положенням. 

Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» (наказ МОН від 11.07.2019 №977) фінансування акредитаційної 

процедури здійснюється за рахунок закладів вищої освіти, які подали документи для проведення 

акредитації. Таким чином Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є єдиним 

суб'єктом, який може надати такі послуги. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д., запропонував проголосувати за затвердження 

прийняття рішення про «Код ДК 021:2015: 98110000-7 — Послуги підприємницьких, 

професійних та спеціалізованих організацій (Акредитація освітньої програми. Галузь: Біологія. 

Спеціальність: 091 Біологія. Назва програми: Освітньо-наукова програма підготовки докторів 

філософії в галузі 09 Біологія)»  

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 

«проти»*) 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. 

відділу, д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. с.н.с., к.б.н. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. 

провідний інженер  

«ЗА» 

* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з 

цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за».      

СЛУХАЛИ: 

2. Оприлюднення змін до Річного плану закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель. 

        Слухали голову тендерного комітету Телегєєва Г.Д. який проінформував присутніх, що на 

виконання вимог статті 4 Закону є необхідність оприлюднити зміни до Річного плану закупівель 

на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих 

днів з дня його затвердження. Відповідальна за виконання цієї норми Закону є секретар 

тендерного комітету Санченко О.М. 

          Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д. запропонував проголосувати за оприлюднення 

змін до Річного плану закупівель на 2021 р. на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за,  

«проти» «утримався») 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. відділу,  

д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. с.н.с., к.б.н. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. провідний 

інженер  

«ЗА» 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за». 

 

УХВАЛИЛИ: 



1. Провести переговорну процедуру закупівлі «Код ДК 021:2015: 98110000-7 — Послуги 

підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (Акредитація освітньої програми. 

Галузь: Біологія. Спеціальність: 091 Біологія. Назва програми: Освітньо-наукова програма 

підготовки докторів філософії в галузі 09 Біологія)»  на  травень– грудень  2021 р. шляхом 

застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до Закону. 

2. Секретарю тендерного комітету Санченко О.М. оприлюднити зміни до Річного плану 

закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 

п’яти робочих днів з дня його затвердження. 

 

Заступник голови тендерного комітету    

провідний інженер                                              ___________        Купріненко І.М. 

 

Член тендерного комітету с.н.с., к.б.н.              ___________        Потягайло А.Л.                                                                                 

 

 

Голова тендерного комітету  

зав. відділу, с.н.с.                                                     ___________     Телегєєв Г.Д.  

                                                                                       підпис, м.п. 

 

Секретар тендерного комітету 

пров. інженер                                                         ___________        Санченко О.М.                        

 

       

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=35.30.1

