
 

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-2021-04-23-006978-b) 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням  за кодом ДК 

021:2015 – 72260000-5 (послуги, пов'язані з оновленням та 

підтримкою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

"КАДРИ-WEB", 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. Для 

забезпечення ефективної роботи Державної судової адміністрації 

України необхідне оновлення та супроводження програмного 

забезпечення інформаційно-аналітичної системи "Кадри-WEB", 

обумовлене наступними чинниками: змінами чинного 

законодавства України з питань організації та ведення кадрового 

обліку суддів та державних службовців; прийняття підзаконних 

нормативно – правових актів - постанов Кабінету Міністрів 

України, наказів Нацдержслужби України та наказів ДСА 

України з питань управління персоналом; потреб у наданні 

послуг корегуючого супроводження. Наразі єдиним можливим 

надавачем послуг з постачання та налагодження програмного 

забезпечення інформаційно-аналітичної системи "КАДРИ-WEB" 

є Товариство з обмеженою відповідальністю "МККУ-мережі", як 

власник авторських майнових прав. Обрання переговорної 

процедури закупівлі відповідно до пункту 1 частини другої 

статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" з 

врахуванням: Свідоцтва про реєстрацію авторського права на 

твір № 39923 від 01.09.2011; Свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір № 39913 від 01.09.2011; Свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на твір № 39914 від 01.09.2011; 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 39915 від 

01.09.2011; Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

№ 39917 від 01.09.2011; Свідоцтва про реєстрацію авторського 

права на твір №39916 від 01.09.2011; інформаційно-аналітичної 

довідки від 23.02.2021          № 481/08.0-7.3 про єдиного 

вітчизняного виконавця послуг із супроводження систем 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "КАДРИ-

WЕВ" ДСА України та Експертного висновку на Комплекс 

засобів захисту інформаційно-аналітичної системи "Кадри-

WEB" № 1051 від 06.12.2019, є обґрунтованою. 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 

393 972,00 (триста дев’яносто три тисячі дев’ятсот сімдесят дві 

гривні 00 копійок) грн. без 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.  

 


