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: 32520000-4 Телекомунікаційні кабелі та обладнання
(Комплексна система «Інтегроване рішення «Цифровий комітет» у залі засідань Комітету з
питань цифрової трансформації Верховної Ради України № 1034 у будинку по вул. Садовій,
3а, м. Київ»)
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Розробка, поставка та впровадження комплексної системи комплексної системи «Інтегроване
рішення «Цифровий комітет» у залі засідань Комітету з питань цифрової трансформації
Верховної Ради України № 1034 у будинку по вул. Садовій, 3а, м. Київ» забезпечить
можливість побудови та керуваннями процесами збору, обробки та доступом до даних шляхом
автоматизації їхнього введення, зберігання, обробки та відображення. З цією метою Система
забезпечить: - підготовку до засідання Комітету шляхом формування порядку денного в
електронній формі; - ідентифікацію та реєстрацію Депутата на засіданні Комітету; - роботу
депутатів з порядком денним та необхідними документами в електронній формі на робочих
місцях в залі засідання Комітету; - голосування членами Комітету при розгляді питань порядку
денного; - формування питання, що ставиться на голосування; - автоматизацію підрахунку
голосів при голосуванні; - фіксацію та демонстрацію результатів голосувань; звукопідсилення виступів учасників засідання; - дотримання регламенту на виступ учасників
засідання; - контролю часу на виступ учасників засідання; - мультимедійного супроводження
засідання; - показ презентацій на робочих місцях та на табло в залі; - приєднання учасників на
засідання віддалено в режимі відеоконференції; - синхронний переклад для учасників
засідання; - відео та аудіо запис засідання; - трансляцію засідання на відеохостинги з
публікацією на сайті Комітету; - автоматизацію формування протоколу засідання Комітету в
електронній формі з можливістю перегляду стенограми, аудіо та відеозапису. Проект НПІ має
функціонально забезпечити роботу 18 учасників на засіданні включно з головуючим, бути
інтегрованим до єдиної автоматизованої системи Верховної Ради України (далі - ЄАС) та у
своїй роботі частково або повністю взаємодіяти з іншими інформаційно-телекомунікаційними
системами, базами даних та обліковими системами..
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 та шляхом розгляду комерційних пропозицій від
провідних компаній інсталяторів, що мають досвід роботи з подібними системами.

