
Уповноважена особа 
Байда Л. В. «21» січня 2022 р.

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. № 1266 «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

1. Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії:
1. Предмет закупівлі: послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, код за ДК 021:2015 

- 65320000-2 — Експлуатація електричних установок.
2. ID номер закупівлі: UA-2022-01-20-012787-b .
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Кількість послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії - 19000 Кіловат-година;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Санаторій" Березівські мінеральні води", 
17-А, Дергачівський район, с. Березівське, Харківська область, 62363, Україна;
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.
Послуги з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії для 
забезпечення потреб Замовника, надаються згідно з умовами публічного договору приєднання - Договору 
споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 531267 від 01.01.2019 р.

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі на послуги з розподілу природного газу здійснювалося згідно з 
затвердженими тарифами установленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг для Акціонерного товариства «Харківобленерго».

? Розмір бюджетного призначення для закупівлі послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної 
енергії на 2022рік та очікувана вартість предмета закупівлі. 72132,13 грн. (сімдесят дві тисячі сто тридцять 
дві грн. 13 коп.) з ПДВ.

2. Доопрацювання та супровід комплексів програм автоматизації бухгалтерського обліку: розрахунок заробітної 
плати, розрахунок стипендії, облік банківських операцій, облік розрахунків з постачальниками, облік касових 
операцій, облік руху основних засобів, облік руху МБП, облік руху матеріалів,облік оплати за навчання на 
комерційній основі,ведення головної книги та балансу, облік руху продуктів харчування, облік руху продуктів 
харчування у відокремленому структурному підрозділі у м. Полтаві, облік оплати за орендоване майно, облік 
кредитних угод, облік оплати за проживання в гуртожитку, облік споживання електричної енергії.

1. Предмет закупівлі: доопрацювання та супровід комплексів програм автоматизації бухгалтерського обліку: 
розрахунок заробітної плати, розрахунок стипендії, облік банківських операцій, облік розрахунків з 
постачальниками, облік касових операцій, облік руху основних засобів, облік руху МБП, облік руху 
матеріалів,облік оплати за навчання на комерційній основі,ведення головної книги та балансу, облік руху 
продуктів харчування, облік руху продуктів харчування у відокремленому структурному підрозділі у м. 
Полтаві, облік оплати за орендоване майно, облік кредитних угод, облік оплати за проживання в 
гуртожитку, облік споживання електричної енергії, код за ДК 021:2015 - 72210000-0: Послуги з розробки 
пакетів програмного забезпечення.

2. ID номер закупівлі: UA-2022-01-19-011534-a.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Кількість послуг - 1 послуга;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківська 
область, 61024, Україна.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.
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Надані послуги повинні відповідати вимогам захисту інтелектуальної власності, охороні авторського права, а також 
відповідати усім вимогам, що звичайно представляються на ринку до аналогічних послуг.

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося за методом «Розрахунок очікуваної вартості 
товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель» (пункт 2 розділу III Примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275)
Розмір бюджетного призначення для закупівлі даних послуг на 2022 рік та очікувана вартість предмета 
закупівлі. 261960,00 грн. (двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.) з ПДВ.


