Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
в межах закупівлі UA-2021-04-02-005877-c
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України
від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 01.08.2013 №631 від 11.10.2016 №710».
Мета проведення закупівлі: забезпечення своєчасного внесення повних та
достовірних відомостей і даних щодо Замовника – суб’єкта освітньої діяльності
(надавача освітніх послуг) і його здобувачів освітніх послуг, оброблення та
постійного підтримання зазначеної інформації в актуальному стані у
встановленому порядку та послуги із забезпечення постійного відображення в
Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності інформації про Замовника, його
відокремлений структурний підрозділ
Замовник: Херсонський державний аграрно-економічний університет
ЄДРПОУ: 00493020
Вид закупівлі: переговорна процедура
Предмет закупівлі: Технічні послуги з підтримання доступу Замовника, його
відокремленого структурного підрозділу до ЄДЕБО, код ДК 021:2015 72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних
Очікувана вартість предмета закупівлі: 51 593,04 грн. (п’ятдесят одна тисяча
п’ятсот дев’яносто три гривні 04 копійки) з ПДВ
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Відповідно до п. 1
розділу III Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 №
620 доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО)
уповноваженим суб’єктам надається технічним адміністратором ЄДЕБО на
договірній основі за заявою уповноваженого суб’єкта.
Відповідно до п. 5 розділу I вказаного Положення та п.1 Постанови КМУ №1060
від 12.12.2018 р. технічним адміністратором ЄДЕБО є державне підприємство
«Інфоресурс», що належить до сфери управління розпорядника ЄДЕБО.
Технічний адміністратор ЄДЕБО здійснює заходи із створення, модернізації і
супроводження програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з
питань освіти, у тому числі її реєстрів, та інформаційно-пошукової системи
доступу до її відкритих даних, їх технічного і технологічного забезпечення,
збереження та захисту відомостей та даних, надання, тимчасового припинення
(блокування) та анулювання доступу до цієї бази та її реєстрів, надання послуг у
сфері їх функціонування, а також інші функції, визначені законодавством, що
визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1060.

Враховуючи вищенаведене, на ринку надання послуг з підтримання доступу до
ЄДЕБО, та послуг із забезпечення постійного відображення в Реєстрі суб’єктів
освітньої діяльності інформації про Замовника відсутня конкуренція з технічних
причин, внаслідок чого договір про закупівлю зазначених послуг може бути
укладений лише з ДП «Інфоресурс».

