
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 

Права на отримання змін (оновлень) серверних компонентів 

комп’ютерної програми «МІА:Освіта» у вигляді доступу до сервісів 

Єдиної технічної підтримки програмної продукції; Доповнення та 
розширення функціоналу комп’ютерної програми «МІА:Освіта» 

 код за ДК 021:2015:48190000-6 Пакети освітнього програмного 

забезпечення 

2 Вид процедури Переговорна процедура  

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-17-004697-a 

4 Розмір бюджетного 

призначення  

Відповідно до кошторису на 2022 рік.  

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 1 200 000,00 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, а саме: Державне 

Підприємство «ІНФОТЕХ» є монополістом в наданні послуг -  Права на отримання змін (оновлень) 

серверних компонентів комп’ютерної програми «МІА:Освіта» у вигляді доступу до сервісів Єдиної 

технічної підтримки програмної продукції; Доповнення та розширення функціоналу комп’ютерної 

програми «МІА:Освіта», код за ДК 021:2015:48190000-6 Пакети освітнього програмного забезпечення, 

розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом розрахунку очікуваної вартості послуг, 

щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.   

Державне підприємство «ІНФОТЕХ» є розробником та розповсюджувачем програмного 

забезпечення, в тому числі  комп’ютерної програми «МІА: Освіта», що підтверджується Свідоцтвом про 

внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення серії ВР № 

02050, виданого 17.12.2020 року Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. 

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №95115 від 02.01.2020р., 

виданого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ДП 

«ІНФОТЕХ» є власником авторських майнових прав комп’ютерної програми «МІА: Освіта».  

Згідно Інформаційно-аналітичної довідки, виданої Торгово-промисловою палатою України від 

02.04.2021 року № 958/08.0-7.3, ДП «ІНФОТЕХ» є єдиним власником майнових прав на зазначену 

комп’ютерну програму, у тому числі, право на використання (постачання, відтворення, впровадження, 

переробку, оновлення, адаптацію, модифікацію або інше технічне обслуговування тощо) та право 

дозволяти їх використання, належать виключно Державному підприємству «ІНФОТЕХ» та третім 

особам не передавались. 

 

Очікувана вартість закупівлі: 1 200 000,0 грн. У тому числі: 

 



№ Найменування  

Ліцензія, програмна 

продукція, параметри 

доступу та рівень 

сервісу 

Строк  

(період 

доступу/термі

н постачання) 

Од. вим. 
Ціна, грн. 

без ПДВ* 

К-

сть 

Сума, грн. 

без ПДВ* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Технічна 

підтримка, що 

включає права на 

отримання змін 

(оновлень) 

серверних 

компонентів 

комп’ютерної 

програми 

«МІА:Освіта» 

Назва Ліцензії: Ліцензія 

на технічну підтримку 

(Update & Support 

Licence) 

Вид Ліцензії: Додаткова 

Ліцензія на технічну 

підтримку Програмної 

продукції 

Програмна продукція: 

Права на отримання змін 

(оновлень) серверних 

компонентів 

комп’ютерної програми  

Параметри доступу до 

сервісів ЄТП: SLA 8x5 

Рівень сервісу: Базова 

підтримка 

квартал 

 

(01.01.22-31.03.22; 

01.04.22-30.06.22; 

01.07.22-30.09.22; 

01.10.22-31.12.22) 

послуга 38 080,00 4 152 320,00 

2 

Доповнення та 

розширення 

функціоналу 

комп’ютерної 

програми 

«МІА:Освіта», у 

складі: 

Назва Ліцензії: Ліцензія 

на отримання доповнень 

та розширень 

функціоналу (Feature 

Licence) 

Вид Ліцензії: Додаткова 

Ліцензія для розширення 

функціональності 

Програмної продукції 

Програмна продукція: 

Електронна копія 

компонентів 

комп’ютерної програми 

«МІА:Освіта» 

– – – – – 

2.1 

Сервіс 

«Персональна 

згода» модуля 

«Автентифікація 

користувачів з 

використанням 

кваліфікованого 

електронного 

підпису» 

– 

Травень 

2022 

послуга  12 444,15 1 12 444,15 

2.2 

Блок «Конструктор 

підрахунку 

поточного контролю 

та фіксації 

пропусків» модуля 

«Електронний 

журнал семестрової 

успішності 

здобувачів освіти» 

– 

Травень 

2022 

послуга  114 719,20 1 114 719,20 



2.3 

Блок «Заліково-

екзаменаційна 

відомість»  модуля 

«Електронний 

журнал семестрової 

успішності 

здобувачів освіти» 

– 

Червень 

2022 

послуга  63 581,67 1 63 581,67 

2.4 

Блок «Мультитест» 

модуля «Тестування 

профпридатності до 

службової 

діяльності у масових 

професіях 

Національної поліції 

України» 

– 

Липень 

2022 

послуга  300 000,00 1 300 000,00 

2.5 

Інтеграційний сервіс 

«Взаємодія з 

Microsoft Teams» 

– 

Серпень 

2022 

послуга  114 719,19 1 114 719,19 

2.6 

Сервіс «Внесення 

оцінок» блоку 

«Заліково-

екзаменаційна 

відомість»  модуля 

«Електронний 

журнал семестрової 

успішності 

здобувачів освіти»  

– 

Серпень 

2022 

послуга  89 150,44 1 89 150,44 

2.7 

Інтеграційний сервіс 

«Семестрова 

успішність» 

– 

Вересень 

2022 

послуга  68 056,21 1 68 056,21 

2.8 

Модуль 

«Вибірковість 

дисциплін» 

– 

Вересень 

2022 

послуга  94 264,12 1 94 264,12 

2.9 

Сервіс « 

Редагування 

успішності 

відповідальною 

особою» модуля 

«Електронний 

журнал семестрової 

успішності 

здобувачів освіти» 

– 

Листопад 

2022 

послуга  63 581,67 1 63 581,67 

2.1

0 

Сервіс «Мобільний 

розклад занять 

здобувачів освіти» 

модуля 

«Електронний 

розклад занять 

здобувачів освіти» 

– 

Листопад 

2022 

послуга  89 150,44 1 89 150,44 

2.1

1 

Блок «Конструктор 

аналітичних звітів» 

модуля «Звітність»  

– 

Грудень 

2022 

послуга  38 012,91 1 38 012,91 

Всього: 15 1 200 000,00 

 


