ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ КОНКУРЕНТНИХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ ТА ПЕРЕГОВОРНОЇ
ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
НА 2021 РІК,
ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 16 ГРУДНЯ 2020 РОКУ №
1266
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД
01 СЕРПНЯ 2013 Р. № 631 І ВІД 11 ЖОВТНЯ 2016 Р. № 710»

Замовник: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим,
код за ЄДРПОУ 22275298
Найменування предмета закупівлі: послуги з постачання програмного забезпечення
Microsoft 365
Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
Вид процедури: Спрощена/допорогова закупівля
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-02-012775-c
Розмір бюджетного призначення за кошторисом/очікувана вартість предмета
закупівлі:
У зв’язку зі збільшенням штатної чисельності, для посилення інституціональної
спроможності та потенціалу Представництва, зокрема створення належних умов праці
державних службовців, вирішення питань фінансового та матеріально-технічного
забезпечення діяльності, виникла необхідність у придбанні послуг з постачання
програмного
забезпечення
Microsoft
365
з
відповідними
технічними
характеристиками.
На підставі розрахованого річного обсягу державного бюджету за бюджетною
програмою
«Обслуговування
та
організаційне,
інформаційно—аналітичне,
матеріально—технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу
Президента України» (КПКВК 0301010), у зв’язку з виникненням додаткової потреби, з
урахуванням внесених змін до кошторису на 2021 рік, та виділенням додаткових коштів,
згідно Довідок Міністерства фінансів України від 08.11.2021 №871 та №863, в межах
видатків, передбачених кошторисом на утримання Представництва, очікувану вартість
закупівлі послуг з постачання програмного забезпечення Microsoft 365 визначено в
сумі 133 920,00 гривень (Сто тридцять три тисячі дев’ятсот двадцять гривень 00 коп.)
без ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України.
При визначені очікуваної вартості також застосовувався метод моніторингу
(порівняння) ринкових цін на ноутбуки з використанням загальнодоступної відкритої
інформації про ціни з відповідними технічними характеристиками, в тому числі даних
довідкових цін на товар, електронних каталогів спеціалізованих торгівельних
майданчиків, системи закупівель «Prozorro», (як на момент складання бюджетних
запитів так і на момент оголошення закупівлі).

Кількість
Назва
Послуги з
постачання
Програмного
забезпечення
Microsoft 365
Professional Plus (або
еквівалент)

Технічні вимоги
Бренд: Microsoft;
Термін дії ліцензії: 12 місяців з моменту активації;
ОС та мова: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,
Windows Server 2019, Windows Server 2016, а також
трьома останніми версіями macOS/ багатомовна версія;
Тип постачання: електронна ліцензія + супровідний
лист із ключем ліцензії (сертифікат).
У складі програмного продукту:
Word
Excel
Powerpoint
Microsoft Teams
Outlook
OneDrive
Підвищена продуктивність за рахунок оптимізації
програмного коду.
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Технічні та якісні вимоги
1. Майнові права на програмне забезпечення не передаються Замовнику, при
цьому майнові та авторські права на об’єкт інтелектуальної власності на зазначене
програмне забезпечення залишаються у виробника, а Замовнику надається право
користування цим програмним забезпеченням протягом одного року без права передачі
самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім
особам.
2. Неякісне програмне забезпечення буде замінене за рахунок Постачальника в 3денний термін після письмового повідомлення Замовника про недоліки з відповідним
актом, складеним та підписаним відповідальними особами з сторони Постачальника та з
сторони Замовника, та завіреного печаткою Замовника.
3. Гарантія на Програмне забезпечення повинна складати 12 місяців з моменту
передачі.
4. Програмне забезпечення, яке запропоновує Учасник, повинно бути
ліцензованим. Для підтвердження ліцензування, Учасник в складі своєї пропозиції
повинен надати скан-копію діючого договору або угоду щодо партнерських
взаємовідносин з розробником Програмного забезпечення – Корпорацією Microsoft.
5. Програмне забезпечення передається Замовнику без права тиражування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі визначені за
наявною потребою та відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості
аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

