
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 - 48440000-4 Пакети програмного 

забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку (Послуги 

постачання пакетів оновлень (компонентів) до комп’ютерної програми та 

інформаційно-консультаційні послуги з питань технічної підтримки щодо 

використання та функціонування комп’ютерної програми) 

 

3. Процедура закупівлі: відкриті торги 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-17-012957-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

закупівля послуг постачання пакетів оновлень (компонентів) до комп’ютерної 

програми «Комплексна система автоматизації підприємства «Is-pro» («ІС-ПРО»)» та 

інформаційноконсультаційних послуг з питань технічної підтримки щодо 

використання та функціонування комп’ютерної програми проводиться для 

забезпечення автоматизованого ведення бухгалтерського обліку, подання 

регламентованої звітності, здійснення фінансового аналізу та планування, перевірки 

правильності заповнення довідників, поточних налаштувань програми по всім 

модулям, вірності застосування субрахунків бухгалтерського обліку, їх 

кореспонденції, налаштування форм звітів, меморіальних ордерів, інших облікових 

регістрів та карток аналітичного обліку, типових форм для відображення результатів 

інвентаризації та за необхідності проведення корегувань та виправлень. Технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб відділу та 

з урахуванням закупівлі даних послуг у минулих періодах. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

розмір бюджетного призначення, визначений у розрахунку до кошторису на 

2023 рік становить 265 000,00 грн 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-17-012957-a
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6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

очікувана вартості предмета закупівлі встановлена виходячи з моніторингу 

поточних цін на даний вид послуг на ринку та розрахована наступним чином: - 

послуги постачання пакетів оновлень (компонентів) до комп’ютерної програми 

«Комплексна система автоматизації підприємства «Is-pro» («ІС-ПРО»)» – очікувана 

вартість 89 500,00 грн.; - інформаційно-консультаційні послуги з питань технічної 

підтримки щодо використання та функціонування комп’ютерної програми – 

очікувана вартість 175 500,00 грн. (260 людино/годин із розрахунку вартості однієї 

людино/години – 675,00 грн.) 

 


