
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 р. № 710 «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: 

Управління справами Апарату Верховної Ради України, м. Київ, вул. Грушевського, 5, 

поштовий індекс: 01008, код 20064120, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади; 

2) Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

код ДК 021:2015 - 72250000-2 Послуги, пов’язані  із системами та підтримкою 

(Оновлення версій програмного забезпечення).  

3) Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Для підтримання належного рівня розробленої комплексної системи захисту інформації 

на єдину автоматизовану систему роботи з документами у Верховній Раді України: 

автоматизована система «Інтранет-портал електронного документообігу Верховної Ради 

України», автоматизована система «Електронний Законопроект» Верховної Ради України 

(далі – КСЗІ ЄАС) існує гостра потреба придбання оновлених версій програмного 

забезпечення, сертифікованого Державною службою спеціального зв’язку і захисту 

інформації України. Дане програмне забезпечення необхідне для повноцінного 

функціонування КСЗІ ЄАС, у тому числі для забезпечення надійної та захищеної віддаленої 

роботи народних депутатів України з використанням службових планшетів та службових 

захищених носіїв ключової інформації Алмаз-1К.  

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» об’єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається 

згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура 

клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту 

чи процесу. Відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір видається центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності 

(Державна служба інтелектуальної власності України). На зазначене у специфікації програмне 

забезпечення авторські майнові права належать приватному акціонерному товариству 

«Інститут інформаційних технологій» підтвердженням є свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір № 28604 від 29.04.2009, виданого Міністерством освіти і науки 

України Державний департамент інтелектуальної власності та № 56297 від 03.09.2014, 

виданого Державною службою інтелектуальної власності України. 

4) Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить: 

2 224 250,00 грн. 

5) Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 224 250,00 грн. 

 


