
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

 

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; 

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008; 

код ЄДРПОУ – 20064120; 

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави. 

 

2. 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 і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності):  код ДК 021:2015 - 72330000-2 Послуги зі стандартизації та 

класифікації контенту та даних (Послуга стандартизації та класифікації контенту та 

даних на основі онлайн-системи медіа-моніторингу та аналізу) 

 

3. Процедура закупівлі: відкриті торги 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-13-007337-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

технічні та якісні характеристики системи пошуку, класифікації, фільтрації, 

аналізу та графічної візуалізації даних мають якісно забезпечувати наявні потреби 

моніторингу інформаційного поля Верховної Ради України за повним спектром 

інформаційних джерел з урахуванням сучасних медіа-тенденцій. Впродовж останніх 

трьох років для цього використовується комп’ютерна система «SEMANTRUM» 

(пакет послуг за тарифом «Базовий»). За час використання працівники опанували 

навички роботи в цій системі, створені пошукові запити і накопичені значні обсяги 

інформації, пов’язані з діяльністю Верховної Ради України. Це дозволяє 

здійснювати аналітичні дослідження з глибокою ретроспективою – до 3 років. В 

умовах інформаційної війни та після реорганізації Інформаційного управління 

Апарату Верховної Ради України і створення відділу моніторингу та аналізу, спектр 

потреб та технічних вимог до системи моніторингу розширився і потребує і може 

бути забезпечений при використанні пакету послуг за тарифом «Професійний» з 

активацією додаткових опцій: «необмежена кількість доступів до акаунту системи», 

«індивідуальна інтерактивна візуалізація», «стартова ретроспективи за ключовими 

словами глибиною не менше 3-х років», «можливість встановлення власних правил 

автоматичного визначення тональності», «можливість встановлення власних правил 

визначення ролі ключового об’єкта у повідомленні», «аналіз медіа-присутності 

Замовника в інформаційному просторі у визначений період з формуванням звіту». 

Технічні можливості онлайн-системи моніторингу та аналізу у цьому випадку 
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дозволять оперативно та якісно здійснювати підготовку: - аналітичних моніторингів 

висвітлення українськими та закордонними інтернет-ЗМІ, телебаченням і 

соціальними мережами діяльності Верховної Ради України, її керівництва та 

структурних підрозділів; - аналіз критичних та негативних публікацій з визначенням 

загроз та формуванням пропозицій; - аналіз активності інформаційних та медіа-

ресурсів Верховної Ради України в інформаційному просторі; - моніторинг та аналіз 

інформаційного поля під час робочих поїздок керівництва Верховної Ради України; 

- оперативне інформування керівництва Парламенту і Апарату щодо надзвичайних 

подій в України та світі (алерти); - спеціальні оперативні моніторинги 

інформаційного поля за визначеними темами для протидії загрозам в умовах 

інформаційної війни з країною агресором. Використання такої системи дає 

можливість прогнозувати реагування суспільства на заходи політики на основі 

аналізу даних попередніх активностей, будувати «карти ризиків» і планувати 

антикризові комунікації, а також вимірювати ефективність комунікаційних 

кампаній по окремим політикам та загалом по діяльності Верховної Ради України. 

Водночас, обов’язковою умовою ефективності моніторингу та аналізу сукупностей 

кількісних та якісних показників інформаційного поля Верховної Ради України у 

різні періоди часу є використання єдиної системи їх визначення. Зміна системи 

призводить до втрати можливості ретроспективного аналізу та дозволяє лише 

поточний моніторинг медіа-активності. Це зумовлює пріоритетність подальшого 

використання системи «SEMANTRUM». 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

пропозиція щодо бюджетного призначення формувалося в результаті вивчення 

цінових пропозицій з відкритих джерел щодо надання послуги зі стандартизації та 

класифікації контенту та даних на основі онлайн-системи медіа-моніторингу та 

аналізу «SEMANTRUM» (або аналог) у обсязі пакету послуг за тарифом «Базовий», 

і становила 192 000 грн (сто дев’яносто дві тисячі гривень) без урахування ПДВ, або 

230 400 грн (двісті тридцять тисяч чотириста гривень) з урахування ПДВ. Фактичне 

асигнування склало 190 000 грн ( сто дев’яносто тисяч гривень) 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

враховуючи оновлені потреби, викладені у п. 4 цього Додатку, досліджено 

цінові пропозиції з відкритих джерел щодо надання послуги зі стандартизації та 

класифікації контенту та даних на основі онлайн-системи медіа-моніторингу та 

аналізу «SEMANTRUM» в обсязі пакету «Професійний» з додатковими опціями: 

«необмежена кількість доступів до акаунту системи», «індивідуальна інтерактивна 

візуалізація», «стартова ретроспективи за ключовими словами глибиною не менше 

3-х років», «можливість встановлення власних правил автоматичного визначення 

тональності», «можливість встановлення власних правил визначення ролі 

ключового об’єкта у повідомленні», «аналіз медіа-присутності Замовника в 

інформаційному просторі у визначений період з формуванням звіту». Досліджені 

інші присутні на ринку онлайн-системи моніторингу аналогічні технічні можливості 

не декларують. У зв’язку зізміною необхідної якості послуги та підвищенням рівня 
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цін на ринку аналогічних послуг, очікувана вартість предмета закупівлі з 

урахуванням можливої знижки становить 28 000 грн (двадцять вісім тисяч гривень) 

на місяць, або 336 000 грн (триста тридцять шість тисяч гривень) на рік, або 168 000 

грн .(сто шістдесят вісім тисяч гривень) на 6 місяців 

 


