Обґрунтування 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))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань, його категорія: Управління справами Апарату
Верховної Ради України; 01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5; код за
ЄДРПОУ – 20064120.
1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним
закупівельним словником: код ДК 021:2015 – 30210000-4 – закупівля за
процедурою відкритих торгів машин для обробки даних (робоча станція в
комплекті), далі - Товар.
2.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:
Закупівля робочих станцій здійснюється відповідно до Розпорядження
Голови Верховної Ради України від 05.07.2018 №278 «Стратегія електронного
парламентаризму на 2018-2020 роки».
Основні завдання, що вирішує закупівля нових робочих станцій в комплекті
це:
- заміна фізично зношеної та морально застарілої комп’ютерної техніки
(моноблоків Lenovo IdeaCentre 520), що знаходиться в експлуатації народних
депутатів України більше ніж 9 років (економічна недоцільність відновлення
працездатності цих моноблоків народних депутатів України, які масово виходять
з ладу, пов’язана з відсутністю на ринку комплектуючих, які зняти із серійного
виробництва зокрема материнських плат, блоків живлення, матриць тощо).
- підвищення надійності, інтенсивності та швидкості роботи народних
депутатів України із сучасним системним програмним забезпеченням, новими
додатками законотворчого процесу та системи електронного документообігу.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно
до потреб замовника та з урахуванням закупівлі подібного товару у попередніх
періодах.
З цією метою проведена тривала робота з підбору виробника робочих
станцій в комплекті та їх технічних характеристик за 4 основними критеріями:
- сучасність та надійність основних компонентів системного блоку
(материнської плати, процесора, оперативної пам’яті, накопичувачів та блока
живлення), які мають високу продуктивність для ефективного виконання
поточних та перспективних завдань на стаціонарних комп’ютеризованих
робочих місцях народних депутатів України;
- виробники А-брендів та висока надійність і довіра до якості системного
блоку та робочої станції;

- висока ремонтопридатність робочої станції в комплекті за рахунок
виробництва на великих потужностях заводів А-брендів, які мають можливість
забезпечити функціональну сумісність і уніфікованість комплектуючих за
стандартом MIL-STD810;
- встановлення гарантійного строку не менше 5 років, можливість тривалої
інтенсивної експлуатації (не менш ніж 5 років 24/7).
3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного
призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік,
становить 10 000 000,00 грн з ПДВ.
4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 10 000 000,00 грн з ПДВ.
5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на
підставі проведених нарад із представниками А-брендів на яких було
проінформовано про технічні завдання, які повинні будуть виконувати робочі
станції. За результатом даних нарад представниками А-брендів були сформовані
пропозиції із зазначенням технічних характеристик, які повинні відповідати
поставленим завданням. Врахувавши надані рекомендації було розроблено
уніфіковане технічне завдання, яке створило конкурентне середовище у сфері
публічних закупівель та наддало змогу представникам А-брендів прийняти
участь у процедурі закупівлі. Для визначення очікуваної вартості закупівлі було
проведено моніторинг ринкових цін, шляхом пошуку, збору та аналізу
загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у в мережі інтернет у
відкритому доступі.

