
Обгрунтування UA-2021-07-01-000981-a 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови 

КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури», код ЄДРПОУ 02070772, 49600, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
вул. Чернишевського,24А 

2. «98110000-7 - Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій»  
за 3 (трьома) лотами 

3. UA-2021-07-01-000981-a  
4. Переговорна процедура, застосовується на підставі п.2. ч.2. ст. 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» визначено, що переговорна процедура закупівлі застосовується 
замовником як виняток у разі:  відсутності конкуренції з технічних причин на 
відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. З метою підвищення 
якості вищої освіти в академії, зважаючи на необхідність проведення оцінювання 
освітніх програм на предмет відповідності стандарту вищої освіти у ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» виникла необхідність 
проведення процедури закупівлі за кодом «98110000-7» Послуги підприємницьких, 
професійних та спеціалізованих організацій. Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України 
«Про вищу освіту» постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на 
реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти є Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі - агентство, НАЗЯВО). Статтею 18 
Закону «Про вищу освіту» передбачено повноваження агентства в частині акредитації 
щодо: проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти; проведення інституційної акредитації; акредитація 
незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти та ін. Статутом 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженим 
постановою КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244, агентству надаються повноваження 
щодо: формування вимог до системи забезпечення якості вищої освіти; аналізу якості 
освітньої діяльності закладів вищої освіти; прийняття рішення про акредитацію чи 
відмову в акредитації відповідної освітньої програми за результатами акредитаційної 
експертизи освітньої програми; прийняття рішення про акредитацію відповідної 
освітньої програми відповідно до письмової заяви закладу вищої освіти, що має 
відповідний сертифікат про інституційну акредитацію. Пунктом 2 Положення про 
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977 визначено, що 
акредитація здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти. Також Розділом 3 Положення встановлено, що у разі ухвалення рішення про 
акредитацію освітньої програми агентство видає закладу вищої освіти сертифікат про 
акредитацію. Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг за кодом «98110000-
7» Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій відсутня 
конкуренція, внаслідок чого договір про закупівлю зазначених послуг може бути 
укладений лише з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

5. Очікуємий розмір бюджетного призначення  - 185 702,22грн. 
6. Ціна за одиницю розрахована згідно з калькуляцією витрат НАЗЯВО як монополістом. 
7. Обсяг поставки товару: 3 послуги 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-01-000981-a
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