
Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-05-14-001421-a) 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням  за кодом ДК 

021:2015 – 72260000-5 (послуги з супроводження та 

адміністрування підсистеми захищеного відеоконференцзв’язку, 

відповідний код 72261000-2 ‒ послуги з обслуговування 

програмного забезпечення) 

2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог чинного 

законодавства та внутрішніх нормативно-розпорядчих актів. На 

виконання підпункту 19.2 пункту 19 наказу ДСА України від 

18.09.2020 № 418 "Про затвердження плану заходів із 

забезпечення створення та функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи" на Державне 

підприємство "Центр судових сервісів" покладено обов’язки 

щодо впровадження підсистеми відеоконференцзв’язку. 

Функціонування підсистеми захищеного відеоконференцзв’язку 

забезпечується програмним забезпеченням "Комп’ютерна 

програма "EASYCON" - ВЕБ-сервіс організації 

відеоконференцзв’язку", права на яке належать державі в особі 

ДСА України. Зазначене Підприємство супроводжує та 

адмініструє Підсистему та безперервно забезпечує виконання 

вимог Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-2019)" та наказу ДСА України 

від 23.04.2020 № 196 "Про внесення змін до Порядку роботи з 

технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового 

засідання в адміністративному, цивільному та господарському 

процесах за участі сторін поза межами приміщення суду", які 

передбачають серед іншого, що під час карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України, учасники справи 

можуть брати участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції поза межами приміщення суду з 

використанням власних технічних засобів. Експертний 

висновок, зареєстрований в Адміністрації Державної служби 

спеціального зв‘язку та захисту інформації України 16.10.2020 

№ 1183, підтверджує відповідність комплексу засобів захисту 

комп’ютерної програми "Сервіс відеозв’язку "EasyCon" версії 

2.Х.Х. вимогам нормативних документів з технічного захисту 

інформації. Ураховуючи успішну експлуатацію Підсистеми 

протягом квітня 2020 року – березня 2021 року та проведення 

державної експертизи в сфері технічного захисту механізмів 

захисту інформації, ДСА України наказом                  від 

31.03.2021 № 98 введено в дослідну експлуатацію підсистему 

захищеного відеоконференцзв’язку Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи в судах. Також, 

висновок комплексного експертного дослідження Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук України від 20.04.2021 № 582-1 

підтверджує обґрунтування проведення переговорної процедури 

закупівлі послуг, пов’язаних з програмним забезпеченням − за 

кодом CPV за ДК 021:2015 - 72260000-5 (послуги з 



супроводження та адміністрування підсистеми захищеного 

відеоконференцзв’язку, відповідний код 72261000-2 ‒ послуги з 

обслуговування програмного забезпечення) у Державного 

підприємства "Центр судових сервісів" відповідно до пункту 2 

частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі": 

переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як 

виняток у разі, якщо послуги можуть бути надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких 

випадків, а саме: відсутність конкуренції з технічних причин. З 

огляду на викладене, обрання переговорної процедури по даній 

закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі" є обґрунтованим. 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 

2 840 324,76 грн. (два мільйона вісімсот сорок тисяч триста 

двадцять чотири гривні 76 копійок) із ПДВ. Відповідно до статті 

4 Закону України "Про публічні закупівлі" планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі 

товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до 

річного плану закупівель. Розмір бюджетного призначення, 

визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 

2021 рік. Кошторисом ДСА України на 2021 рік передбачені 

видатки на закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за 

КЕКВ 2240.  

 


