
Шановний підприємець! 

 

Для початку договірних відносин з Національним аерокосмічним університетом  

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний університет» потенційний постачальник 

повинен надати до університету належним чином завірені документі про власну 

правоздатність здійснювати підприємницьку діяльність, свій податковий статус, досвід 

роботи, відгуки від інших покупців (за наявністю) та про інші визначені законодавством 

обставини (наприклад – ліцензії, дозволи тощо). 

Разом із вказаними вище документами потенційний постачальник подає письмову 

пропозицію із переліком товарів (включаючи детальні характеристики якості товарів за 

ДСТУ, кодом ДК 016-2010, обсяги та періодичність постачання товарів, за необхідністю 

вказівка на торговельну марку, найменування виробника тощо) та їхньою ціною (у тому 

числі, без ПДВ та з ПДВ). 

Постачальник також додатково повинен надати належним чином завірені відповідні 

сертифікати і дозволи, якщо це передбачено законодавством (у тому числі, на персонал і 

транспортні засоби, що будуть використовуватися для постачання товарів), висновки 

експертних досліджень щодо якості товарів та здійснити інші дії щодо підтвердження якості 

товарів та узгодження умов постачання (ці питання, як правило, вирішуються шляхом 

безпосередніх перемовин повноважних представників постачальника з відповідальним 

співробітником університету). 

Звертаємо Вашу увагу, що рішення про укладання договорів на постачання продуктів 

харчування в університеті приймаються колегіально з обговоренням пропозиції 

постачальників щодо асортименту, якості товару, його ціни, умов поставки, смакової якості, 

виду пакування і тари, також враховуються пропозиції студентів і працівників університету 

за результатами їх опитування та побажань. 

Також підкреслюємо, що в університеті не поширена практика укладання договорів на 

постачання продуктів харчування «дистанційно», тобто шляхом листування, без реальної 

оцінки якості пропонуємих товарів, без детального обговорення умов договору та інших 

визначених законодавством обставин. 

За умови підтвердження здатності дійсно пропонувати та у подальшому належним 

чином виконувати договірні зобов’язання щодо постачання якісних товарів за саму меншу 

ціну для університету, з таким постачальником обов’язкове укладається відповідний договір 

згідно графіку укладання договорів з метою забезпечення діяльності університету. З 

потребами університету щодо закупівлі товарів (робіт, послуг), а також з типовою формою 

договору постачання можливо ознайомитися за посиланням «Державні закупівлі» на 

офіційному сайті університету 

 


