
Донбаська державна машинобудівна академія 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України  № 710 від 11.10.2016 

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань, його категорія: Донбаська державна машинобудівна академія, юридична особа, 

яка забезпечує потреби держави або територіальної громади; 84313, Донецька область, м. 

Краматорськ, вул. Академічна, 72; код ЄДРПОУ 02070789. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):  Послуги з акредитації освітньої програми «Публічне управління та 

адміністрування» за кодом ДК 021:2015 – 9811 0000-7: Послуги підприємницьких, 

професійних та спеціалізованих організацій  на 2021 рік.  

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура, унікальний номер 

UA-2021-02-19-000736-b. 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 61900,74 

грн. з ПДВ.  

Єдиним можливим постачальником послуг з акредитації освітніх програм є Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВ О). Це підтверджують нормативні 

документи: ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанова КМУ «Про 

утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» від 15.04.2015 р. № 

244, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 

11.07.2019 р. № 977. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

встановлено Положенням про акредитацію освітніх програм, яке затверджене Наказом МОН 

від 11.07.2019  № 977, розрахунок наведено на сторінці сайту https://naqa.gov.ua/вартість-

процедури-акредитації-осві/. 

5. Розмір бюджетного призначення: 61900,74 грн. з ПДВ. згідно з кошторисом ДДМА на 

2021 рік. Розрахунок потреби на «Публічне управління та адміністрування» у 2021 році 

підтверджений заявкою з боку навчального відділу ДДМА.  

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін 

постачання — з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції, згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону 

України «Про публічні закупівлі», єдиним можливим постачальником послуг з акредитації 

освітніх програм є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯО). Це 

підтверджують нормативні документи: ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, 

Постанова КМУ «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти» від 15.04.2015 р. № 244, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти 

і науки України від 11.07.2019 р. № 977. На підставі вище зазначеного застосовано для 

закупівля застосовано  Переговорну процедуру відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами). 

 

Секретар тендерного комітету,                __________________ Ю.І. Бескишка 

провідний економіст               
 

Голова тендерного комітету,    __________________ С.Г. Карнаух  

завідувач кафедри ОПМ 

М.П. 
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