
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Код ДК 021:2015 72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних (технічні послуги з підтримання 

доступу до ЄДЕБО та забезпечення постійного відображення в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО інформації про Замовника) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

Сумського державного університету та норм чинного законодавства, надання технічних послуг з 

підтримання доступу до ЄДЕБО та забезпечення постійного відображення в Реєстрі суб'єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО інформації про Замовника Державним підприємством «Інфоресурс» обґрунтоване 

наступним чином: 

«Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі ‒ Закон) переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо послуги можуть бути надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, передбачених п. 2 ч. 2 статті 40 

Закону. 

Статтями 7, 24, 25, 33, 44 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII встановлено обов’язок 

закладів вищої освіти вносити інформацію та документи, визначені чинним законодавством, до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (далі – ЄДЕБО). 

Положенням про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України № 620 від 08.06.2018 року, закріплено, що технічний адміністратор 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти забезпечує організацію та підтримання доступу 

уповноважених суб’єктів до ЄДЕБО на підставі укладеного з ним договору. Відповідно до пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України № 1060 від 12.12.2018 року «Деякі питання функціонування 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти» технічним адміністратором ЄДЕБО визначено 

Державне підприємство «Інфоресурс», що належить до сфери управління розпорядника Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти ‒ Міністерства освіти і науки України. Таким чином, 

єдиним суб’єктом господарювання, що надає послуги з підтримання доступу до ЄДЕБО та забезпечення 

постійного відображення в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО інформації про Замовника є 

Державне підприємство «Інфоресурс». 

Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг за кодом ДК 72320000-4 Послуги, пов’язані 

з базами даних (технічні послуги з підтримання доступу до ЄДЕБО та забезпечення постійного 

відображення в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО інформації про Замовника) відсутня 

конкуренція з технічних причин, яка документально підтверджена замовником, внаслідок чого договір 

про закупівлю зазначених послуг може бути укладений лише з Державним підприємством 

«Інфоресурс». 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі з 

підстав визначених пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону: 

- Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text) 

- Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України № 620 від 08.06.2018 року 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-18#Text) 

- Постанова Кабінету Міністрів України № 1060 від 12.12.2018 року «Деякі питання 

функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-2018-%D0%BF#Text).» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 179 736,24 грн. з ПДВ і визначена відповідно 

до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року 

№275). 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі 

включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В 

Сумському державному університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на технічні послуги з підтримання доступу до ЄДЕБО та забезпечення 

постійного відображення в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО інформації про Замовника. 



Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання 

Сумським державним університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень. 


