
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення 

 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710») 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

Послуги з доступу до освітньої веб-платформи StuddyMo для 

організації дистанційної форми навчання в Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ  

код за ДК 021:2015:72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням 

2 Вид процедури Переговорна процедура  

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-05-17-002872-a 

4 Розмір бюджетного 

призначення  

Відповідно до кошторису на 2022 рік. Спеціальний фонд 

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 248 000,00 грн.  без ПДВ 

6 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та 

аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, 

що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі 

закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від 

виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при 

розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару 

та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних 

валют).  

 
Враховуючи обмеження конкуренції на ринку певних товарів та їх специфіку розрахунок очікуваної 

вартості послуг проводився методом розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін минулих 

закупівель. 

За умовами Договору № 11/22 від 03.03.2022 та калькуляції до нього ФОП Лапенко О.А. надавав 

послуги з доступу до платформи онлайн-освіти StuddyMo для організації дистанційної форми навчання в 

ДДУВС за тарифним планом «До 1500 користувачів», вартість якого складала 124 000 грн. на місяць. 

Складова частина зазначеного тарифного плану складається з витрат пов’язаних з: 

1. Підтримкою роботи інфраструктури Платформи: 

- Оренда хмарних серверів; 

- Зберігання навчальних матеріалів (лекцій, тестів, завдань тощо); 

- Корпоративна пошта та телефон для комунікації з адміністраторами та користувачами; 

- Відеозв’язок; 

- Оплата доменів. 

2. Утриманням персоналу (DevOps-інженери, тестувальники, розробники). 

3. Сплату податків та зборів. 

ФОП Лапенко О.А. буде надавати послуги з доступу до платформи онлайн-освіти StuddyMo для організації 

дистанційної форми навчання в ДДУВС за тарифним планом «До 1500 користувачів», вартість якого не 

змінилася та складає 124 000 грн. на місяць. При цьому термін надання послуги буде встановлено з травня по 

червень 2022 року включно. 

 


