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Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами

.2021 р.

)

Найменуван 
ня предмета 
закупівлі із 
зазначенням 
коду ЄЗС

Вид та
ідентифікато
Р
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Обґрунтування

технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі

очікуваної вартос 
предмета закупів, а

гі
і

Лот 1 -
Послуги 3
організації та
проведення
спеціально
організовано
ї сессії
єдиного
вступного
іспиту 3
іноземної
мови (регіон
обслутовува
ння
Вінницького
РЦОЯО) Лот
2- Послуги з
організації та
проведення
спеціально
організовано
ї сессії
єдиного
вступного
іспиту 3
іноземної
мови (регіон
обслуговува
ння
Дніпропетро 
вського 
РЦОЯО) Лот 
3 - Послуги з 
організації та 
проведення 
спеціально 
організовано 
ї сессії 
єдиного 
вступного 
іспиту 3 
іноземної

Переговорна
процедура

иА-2021-09- 
21-001182-с

4 808 130,00 
грн.

Лот 1 -
Послуги 3
організації та
проведення
спеціально
організованої
сессії
єдиного
вступного
іспиту 3
іноземної
мови (регіон
обслуговуван
ня
Вінницького 
РЦОЯО) - 
497 952,00 
грн.; Лот 2- 
Послуги 3 
організації та 
проведення 
спеціально 
організованої 
сессії 
єдиного 
вступного 
іспиту 3 
іноземної 
мови (регіон 
обслуговуван 
ня
Дніпропетров 
ського 
РЦОЯО) - 
704 376,00 
грн.; Лот 3 - 
Послуги 3

Пунктом 1 розд. III 
Порядку організації 
та проведення 
вступних 
випробувань, що 
проводяться 3 
використанням 
організаційно - 
технологічних 
процесів здійснення 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання для 
вступу на другий 
(магістерський) 
рівень вищої освіти, 
затвердженого 
наказом
Міністерства освіти і 
науки України від 05 
квітня 2019 р. № 441, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України від 
26.04.2019 р.№  
446/33417 (далі -  
Порядок) визначено, 
що регіональні 
центри оцінювання 
якості освіти (далі -  
регіональні центри) є 
суб’єктами 
проведення вступних 
випробувань, у тому 
числі і спеціально 
організованої сесії 
єдиного вступного 
іспиту з іноземної 
(англійської, 
німецької, 
французької,

3 урахуванням вш 
наказу Міністерст 
розвитку економії 
торгівлі та сільсь 
господарства Укр 
12.02.2020 № 275 
затвердження прі 
методики визнач« 
очікуваної вартос 
предмета закупів.) 
вартість послуг ві 
урахуванням реал 
потреби та наявні 
на 2021 рік.
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мови (регіон зрганізації та іспанської) мови.
обслуговува проведення Відповідно до п. 1
ння спеціально розд. І Порядку,
Донецького зрганізованої єдиний вступний
РЦОЯО) Лот сессії іспит -  це форма в
4 - Послуги з єдиного вступного
організації та вступного випробування з
проведення іспиту 3 іноземної
спеціально іноземної (англійська,
організовано мови (регіон німецька,
ї сессії обслуговуван французька,
єдиного ня іспанська) мови для
вступного Донецького вступу на навчання
іспиту 3 РЦОЯО) - для здобуття ступеня
іноземної 364 014 грн.; магістра на основі
мови (регіон Лот 4 - здобутого ступеня
обслуговува Послуги 3 вищої освіти
ння Івано- організації та (освітньо-
Франківсько проведення кваліфікаційного
го РЦОЯО) спеціально рівня спеціаліста),
Лот 5 - організованої яка передбачає
Послуги 3 сессії використання
організації та єдиного організаційно-
проведення вступного технологічних
спеціально іспиту 3 процесів здійснення
організовано іноземної зовнішнього
ї сессії мови (регіон незалежного
єдиного обслуговуван оцінювання.
вступного ня Івано- Пунктом 6 розд. III
іспиту 3 Франківськог Порядку визначено,
іноземної о РЦОЯО) - що у процесі
мови (регіон 603 720,00 підготовки та
обслуговува грн.; Лот 5 - проведення вступних
ння Послуги 3 випробувань
Київського організації та регіональний центр:
РЦОЯО) Лот проведення - формує разом із
6 - Послуги 3 спеціально закладами освіти
організації та організованої мережу пунктів
проведення сессії тестування за
спеціально єдиного сприяння обласних
організовано вступного органів управління
ї сессії іспиту 3 освітою; -
єдиного іноземної 

мови (регіон
організовує добір,

вступного реєстрацію,
іспиту 3 обслуговуван підготовку та
іноземної ня розподіл
мови (регіон Київського

Т » Т  Т / "Ч  Г Т / Л Ч
працівників,

обслуговува РЦОЯО) -
973 977,00

залучених до роботи
ння в пунктах
Львівського грн.; Лот 6 - тестування,
РЦОЯО) Лот Послуги 3 забезпечення їх
7 - Послуги з організації та інформаційними та
організації теі

проведення методичними
проведення спеціально матеріалами; -



спеціально
організовано
ї сессії
єдиного
вступного
іспиту з
іноземної
мови (регіон
обслуговува
ння
Одеського 
РЦОЯО) Лот
8 - Послуги з 
організації та 
проведення 
спеціально 
організовано 
ї сессії 
єдиного 
вступного 
іспиту з 
іноземної 
мови (регіон 
обслуговува 
ння
Харківського 
РЦОЯО) Лот
9 - Послуги з 
організації та 
проведення 
спеціально 
організовано 
ї сессії 
єдиного 
вступного 
іспиту з 
іноземної 
мови (регіон 
обслуговува 
ння
Херсонськог 
о РЦОЯО)

організованої
сессії
єдиного
вступного
іспиту з
іноземної
мови (регіон
обслуговуван
ня
Львівського 
ЦОЯО) - 

617 430,00 
грн.; Лот 7 - 
Послуги з 
організації та 
проведення 
спеціально 
організованої 
сессії 
єдиного 
вступного 
іспиту з 
іноземної 
мови (регіон 
обслуговуван 
ня Одеського 

ЦОЯО) - 
396 600,00 
грн.; Лот 8 
Послуги з 
організації та 
проведення 
спеціально 
організованої 
сессії 
єдиного 
вступного 
іспиту з 
іноземної 
мови (регіон 
обслуговуван 
ня
Харківського 
РЦОЯО) - 
416 100 грн.; 
Лот 9 - 
Послуги з 
організації та 
проведення 
спеціально 
організованої 
сессії 
єдиного 
вступного

юзподіляє 
вступників за 
пунктами 
тестування; - 
організовує та 
забезпечує охорону 
контейнерів 
пакетів) із 

матеріалами 
вступних 
випробувань; - 
формує та надсилає 
до пунктів 
тестування пакети з 
допоміжними 
матеріалами; - 
організовує роботу 
пунктів тестування; - 
забезпечує обробку 
матеріалів вступних 
випробувань та 
документів пунктів 
тестування; - збирає 
та подає Замовнику в 
установленому 
порядку оперативну 
інформацію про стан 
організації та 
проведення вступних 
випробувань; - 
здійснює інші 
функції відповідно 
до Порядку № 441 та 
інших нормативних 
документів, що 
регламентують 
організацію та 
проведення 
спецсесії. Отже, 
Порядком
визначено, що 
виключно 
регіональні центри 
зобов’язані виконати 
заходи, визначені в 
п. 6 розд. III цього 
Порядку. Відповідно 
до абз. 4 п. 2 ч. 2 ст. 
40 Закону України 
«Про публічні 
закупівлі» за 
відсутності 
конкуренції з 
технічних причин



іспиту 3 
іноземної 
мови (регіон 
обслуговуван 
ня
Херсонського 
РЦОЯО) -
233 961,00 
грн.

застосовується
переговорна
процедура.

!


