
Досвід проведення закупівлі обладнання в 

межах реалізації проєкту Еразмус+ з розвитку 

потенціалу вищої освіти 

Інноваційна реабілітаційна освіта –

впровадження нових магістерських програм в 

Україні

(тристороння угода)



Партнер в Україні – який буде займатися всією процедурою по закупівлі, планом

закупівлі, комунікацією з Головним координатором проєкту, згодом з

постачальниками

Відповідальні особи  - у  кожного партнера України

Визначити відповідальних за закупівлю оболаднання

Засоби комунікації – електронна пошта, Google диск і.т.д.



Скласти список обладнання для 

всіх українських партнерів (анг та 

укр ):

➢ Переглянути проєктну пропозицію

➢ Промонітрити ринок та  ціни

➢ Погодити зі всіма партнерами 

проекту

➢ Затвердити список на зустрвчі

➢ Прописати це в протоколі зустрічі

➢ Розмістити на сайт партнера 

відповідального за закупівлю

Скласти список книг для закупівлі:

➢ Переглянути проєктну пропозицію

➢ Промонітрити ринок та  ціни

➢ Погодити зі всіма партнерами 

проекту (  Європейські партнери 

дають пропозицію

➢ Затвердити список на зустрвчі

➢ Прописати це в протоколі зустрічі

➢ Розмістити на сайт партнера 

відповідального за закупівлю

➢ Рекомендувати закупвлю книг 

здійснити Головному 

координатору проєкту





Визначитися з процедурою 

закупівлі:

Тристороння угода:

➢ платник Координатор з ЄС

➢ постачальники України або ЄС

➢ отримувачі – партнери в Україні

Двостороння угода

➢ Замовник партнер України або 

Головний координатор ЄС

➢ Постачальник України або ЄС

План закупівлі

Рекомендації:

➢ Прописати характеристики 

обладнання  від ....до

➢ Категорії обладнання 

відповідодно до Класифікатора

➢ Чітко прописувати вимоги, 

характеристики обладнання ( 

марку,  модель, виробника)

➢ Категорії обладнання 

відповідодно до Класифікатор та 

його відповідний код



Процедура тендеру:

Відповідальний Партнер за 

закупівлю 
Партнери проекту Постачальники

➔ Розміщує оголошення (запит цінових 

пропозицій) та список обладнання всіх 

партнерів

( проект назва, номер., матеріально технічна 

допомога ЄС,  без ПДВ, тристороння угода, 

пропозиції у євро, реєстраційна картка 

номер та план закупівлі, )

➔ Надсилає електронною поштою запити 

до постачальників, що не  зголосилися 

➔ Збирає комерційні пропозиції

➔ Лист запит щодо можливості закупівлі 

обладнання в одного постачальника

➔ Розміщує комерційні пропозиції у 

вільний доступ для партнерів проекту

Відповідальний партнер за 

закупівлю:

➔ інформує постачальників про 

прийняті рішення

➔ Надсилає специфікацію, план 

закупівлі, реєстраційну картку, 

VAT certificate та інструкцію 

Національного Еразмус+ офісу 

в Україні

➔ Підготовка тристоронньої 

угоди,

➔ Аналіз комерційних 

пропозицій,

➔ Рішення тендерного 

комітету: 

Протокол

Додаток 1 Обгрунтування

Додаток 2 Специфікація ( 

євро)

➔ Лист-запит  до 

Головного 

координатора 

проекту,дощо 

дозволу закупляти 

обладнанння в 

обраних 

постачальників



Підготовка тристоронньої 

угоди

Головний Координатор –

відповідальний партнер за закупівлю 

– постачальник з України 

погоджують:

➔ Терміни поставки, передоплати, 

остаточний платіж,

➔ % передоплати та післяплати

➔ штрафні санкції,

➔ гарантійні умови

➔ застосування права

➔ форми документів двомовні

(prepayment invoice, final payment 

invoice, delivery declaration note)

Основні документи по 

тристоронній угоді

➔ Угода в євро

➔ Додаток 1. Специфікація 

Обладнання (повинна 

відповідати специфікації з 

тендеру ( євро)

➔ Додаток 2. Копія сертифікату 

щодо відсутності ПДВ в проекті 

ЄС Еразмус+ 

➔ Додаток 3. Копія Реєстраційної 

картки проекту

➔ Додаток 4 План закупівлі

➔ Рахунок передоплати (євро)

➔ Рахунок остаточного платежу 

(євро)

➔ Документ підтвердження 

поставки (євро)



Прийняння на баланс 

обладнання

➔ Службова записка  на ім’я керівника 

установи про поставку на баланс,

➔ Ставим на баланс по видатковій 

накладній

➔ Пишем лист запит до постачальника, 

щоб надав розяснення який курс 

конвертації EUR/UAH застосовував

➔ Акт-введення в експлуатацію із 

зазначенням інвентарних номерів 

(оригінал+переклад)

➔ Довідка про надходження у натуральній 

формі у Казначейство

Постачальник надає видаткову 

накладну у грн.

Постачальник не надає видаткової 

накладної.

➔ Службова записка на ім’я керівника 

установи про поставку на баланс,

➔ Ставим на баланс на основі 

Документу підтвердження поставки. 

Застосовуємо курс НБУ на день 

підписання документу підтвердження 

поставки.

➔ Акт введення в експлуатацію із 

зазначенням інвентарних 

номерів(оригінал + переклад)

➔ Довідка про надходження у 

натуральній формі у Казначейство



Звітуємо 

Головному  координатору

➔ Проводим інвентаризацію 

обладання (оригінал+переклад)

➔ Робимо фото кожної одиниці 

обладнання ( логотип програми, 

логотип проєкту, інвентарний 

номер)

➔ Таблиці про відкриття лабораторій 

(назва проекту, номер проекту, 

що фінансується ЄС)

➔ Відео використання обладнання 
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Закупвля навчальної літератури

➔ Рекомендовано здійснювати Головним координатором 

проєкту

➔ Тендер ( 3 комерційні пропозиції) здійснює ГКП

➔ Тристороння угода ( Головний координатор- постачальник 

ЄС-партнери  України)

Постачальник ЄС передає книги поштовим відправлення 

кожному партнеру України

➔ Двостороння угода (Головний координатор-Постачальник 

ЄС)

Головний координатор  передає книги поштовим відправленням 

кожному партнеру України 

➔ Прийняття на баланс по курсу НБУ на день отримання

Важливо:

➔ Погодити список літератури з 

партнерами ЄС, чітко пропасти 

кількість книг для кожного 

партнера України, затвердити  в 

протоколі зустрічі

➔ Промоніторити ціни  

➔ Без ПДВ

➔ Тендер проводиться 1 раз



Звертайтеся за консультацією до  

Національного Еразмус+ офісу в Україні

Використовуйте «Методичні рекомендації для виконавців проєктів Еразмус+: 

CBHE»

Дякую!
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