
ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі ЛОТ 1 - Послуги пов'язані з супроводженням та подальшим 

розвитком програмного комплексу «Автоматизована система ведення бухгалтерського обліку», ЛОТ 2 - 

Послуги пов'язані з супроводженням та подальшим розвитком програмного комплексу «Автоматизована 

система Державні закупівлі», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «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 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, 

адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 72260000-5 Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням (ЛОТ 1 - Послуги пов'язані з супроводженням та подальшим розвитком програмного 

комплексу «Автоматизована система ведення бухгалтерського обліку», ЛОТ 2 - Послуги пов'язані з 

супроводженням та подальшим розвитком програмного комплексу «Автоматизована система Державні 

закупівлі»). 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-11-17-003738-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ЛОТ 1 - 72 366,36, ЛОТ 2 - 32 

893,80 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 
загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ 

наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із 

змінами.  
 

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 

Закупіля проводиться з метою забезпечення належного ведення обліку публічних закупівель та ведення 

бухгалтерського обліку в Управлінні адміністративними будинками. 

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу ЛОТ 1 - Послуги пов'язані з супроводженням та подальшим 

розвитком програмного комплексу «Автоматизована система ведення бухгалтерського обліку», ЛОТ 2 - Послуги 

пов'язані з супроводженням та подальшим розвитком програмного комплексу «Автоматизована система 

Державні закупівлі» визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики 

предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Розділ І. Загальні вимоги щодо надання послуг 

 

1. Строк надання послуг: до 31 грудня 2022 року (включно). 

 

Опис та технічні вимоги щодо предмета закупівлі: 

 

ЛОТ 1 - Послуги пов'язані з супроводженням та подальшим розвитком програмного комплексу 

"Автоматизована система ведення бухгалтерського обліку" 

Назва вимоги Підтвердження 

так/ні 

Досконале знання нормативно-законодавчої бази в області ведення бухгалтерських 

розрахунків в бюджетній сфері 

 

Досконале знання нормативно-законодавчої бази в області розрахунку заробітної плати 

працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування та відображення 

цих розрахунків в системі бухгалтерського обліку 

 

Досвід роботи за вищезазначеними напрямками не менше 5 років  

Досконале володіння мовами програмування: 

- SQL; 

- PL/SQL; 

- Pascal. 

Досконале володіння наступними програмними продуктами: 

- системою розробки прикладних програм Borland Delphi 5.0.; 

 



- системою управління базами даних Oracle 8 1; 

- OC Microsoft Windows 2003 Sever, 2008 Server. 

Знання в області адміністрування локальної мережі Microsoft Network  

Досвід роботи з вищезазначеними програмними продуктами не менше 5 років  

Знання структури бази даних програмного комплексу "Автоматизована система ведення 

бухгалтерського обліку" 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на послуги пов’язані з супроводженням та подальшим розвитком програмного 

комплексу “Автоматизована система ведення бухгалтерського обліку” 

 

1. До обсягу робіт повинно входити: 

- модифікація   програм-складових    ПРОГРАМНОГО   КОМПЛЕКСУ згідно з 

вимогами чинного законодавства. 

- модифікація програм-складових ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ згідно з 

вимогами замовника. 

- підтримка в разі необхідності програмного забезпечення сервера баз даних 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. 

- аналіз та вдосконалення алгоритмів і відповідна модифікація програм-складових 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. 

- встановлення на нові робочі місця замовника необхідного набору АРМ-ів 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. 

- роботи по доробці програмного забезпечення проводяться, згідно з заявками 

замовника, в строки, що погоджені обома сторонами. Вказані роботи виконуються на 

підставі технічних вимог зафіксованих в письмовому вигляді та скріплених підписами 

відповідальних осіб. 

- надання консультацій з питань функціонування програм-складових 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. 

 

2. Перелік програмних продуктів автоматизованих робочих місць, на яких буде 

проводитися супроводження: 

- АРМ «Банківських розрахунків» 

- АРМ «Касових операцій» 

- АРМ «Розрахунки з дебіторами та кредиторами» 

- АРМ «Розрахунки з підзвітними особами» 

- АРМ «Ведення матеріального обліку» 

- АРМ «Ведення Головної книги» 

- АРМ «Додаткові та коригуючи ордери» 

- АРМ «Картки по рахунках» 

- АРМ «Облік витрат на утримання організації» 

- АРМ «Ведення орендарів» 

- АРМ «Ведення операцій з нарахування доходів спеціального фонду» 

- АРМ «Ведення обліку договорів» 

- АРМ «Аналіз виконання кошторису за укладеними угодами» 

- АРМ «Ведення позабалансового обліку» 

- АРМ «Форма 2 КД (Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду)» 

- АРМ «Форма 3 (Звіт про рух грошових коштів)» 

- АРМ «Форма 4 КД (Звіт про надходження та використання коштів, отриманих 

як плата за послуги, що надаються бюджетними установами» 

- АРМ «Форма 4 (Звіт про власний капітал)» 

- АРМ «Форма 5 (Примітки до річної фінансової звітності)» 

- АРМ «Форма 7 КД (Звіт про заборгованість за бюджетними коштами)» 

- АРМ «Розрахунку заробітної плати» 

- АРМ «Формування меморіальних ордерів по зарплаті» 

- АРМ «Підготовка даних для звітів з праці (Форми 1-ПВ)» 

- АРМ «Аналіз фонду ЗП в майбутніх періодах» 

- АРМ «Коригування табелів» 

- АРМ «Внутрішні звіти з ЗП» 

- АРМ «Підготовка даних для пенсійного фонду (Форма 4Д)». 

Загальна кількість АРМ-ів програмного комплексу – 27.  

Загальна кількість робочих місць-13 

 В разі виникнення збоїв програмного забезпечення під час проведення 

бухгалтерських розрахунків та складання фінансових звітів необхідне забезпечення 

негайного відновлення роботи всіх програмних комплексів. 

 

 



ЛОТ 2 - Послуги пов'язані з супроводженням та подальшим розвитком програмного комплексу 

"Автоматизована система Державні закупівлі" 

Назва вимоги Підтвердження 

так/ні 

Досконале знання нормативно-законодавчої бази в сфері державних закупівель  

Досвід роботи за вищезазначеним напрямком не менше 5 років  

Досконале володіння мовами програмування: 

- SQL; 

- PL/SQL; 

- Pascal. 

Досконале володіння наступними програмними продуктами: 

- системою розробки прикладних програм Borland Delphi 5.0.; 

- системою управління базами даних Oracle 8 1; 

- OC Microsoft Windows 2003 Server, OC Microsoft Windows 2008 Server. 

 

Знання в області адміністрування локальної мережі Microsoft Network  

Досвід роботи з вищезазначеним програмним продуктом не менше 5 років  

Знання структури бази даних програмного комплексу "Автоматизована система 

«Державні закупівлі" 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на Послуги пов'язані з супроводженням та подальшим розвитком програмного 

комплексу "Автоматизована система Державні закупівлі" 

 

1. До обсягу робіт повинно входити: 

- модифікація   програм-складових    ПРОГРАМНОГО   КОМПЛЕКСУ згідно з   

вимогами чинного      законодавства. 

- модифікація програм-складових ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ згідно з      

вимогами замовника. 

- підтримка в разі необхідності програмного забезпечення сервера баз даних 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. 

- аналіз та вдосконалення алгоритмів і відповідна модифікація програм-складових 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. 

- встановлення на нові робочі місця замовника необхідного набору АРМ-ів 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. 

- роботи по доробці програмного забезпечення проводяться, згідно з заявками 

замовника, в строки, що погоджені обома сторонами. Вказані роботи виконуються на 

підставі технічних вимог зафіксованих в письмовому вигляді та скріплених підписами 

відповідальних осіб. 

- надання консультацій з питань функціонування програм-складових 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. 

 

2. Перелік програмних продуктів автоматизованих робочих місць, на яких буде 

проводитися супроводження: 

- АРМ «Ведення Державних закупівель» 

- АРМ «Ведення Національного класифікатора «Єдиний закупівельний словник 

ДК 021:2015». 

Загальна кількість АРМ-ів програмного комплексу – 2.  

Загальна кількість робочих місць-5 

В разі виникнення збоїв програмного забезпечення необхідне забезпечення негайного 

відновлення роботи програмного комплексу. 

 

 

Місцем надання послуг відповідно до тендерної документації є: м. Київ, вул. Банкова, 6-8 (господарське 

приміщення). 

 

 


