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 (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): код ДК 021:2015: 201572590000-7 Професійні послуги у комп’ютерній сфері
(Послуги з розробки технічного завдання на комплексну інформаційну систему моніторингу
та аналізу ЗМІ і соціальних мереж).
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Розробка технічного завдання спрямоване на створення комплексної комп’ютерної системи
автоматизованого моніторингу та аналізу інформації широкого спектру джерел для потреб
Верховної Ради України, здатної забезпечувати ефективну інформаційну політику
українського Парламенту.
У технічну завданні мають бути описані механізми створення системи автоматизованих
(автоматичних або напівавтоматичних) інструментів для пошуку, моніторингу та аналізу
інформації, використання якої значно підвищить ефективність роботи моніторингових,
дослідницьких та аналітичних підрозділів Верховної Ради України, а саме:
- Підвищить швидкість роботи зазначених підрозділів та їх можливості щодо
опрацювання значного обсягу інформації.
- Підвищить охоплення джерел інформації.
- Підвищить швидкість реакції на тривожні повідомлення («алерти»).
- Підвищить релевантність обирання та групування інформації.
- Підвищить опрацювання відкритих джерел органів центральної і регіональної влади.
3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення,
визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік.
4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу
цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в
мережі інтернет у відкритому доступі, а також реалізації у технічному завданні необхідності
обробки значних масивів інформації системою із застосуванням останніх досягнень ІТтехнологій та обов’язковому вирішенні в технічному завданні реалізації системи моніторингу
на різних платформах.

