
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-2021-07-15-002163-c) 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням за кодом 

ДК 021:2015 - 72260000-5 (послуги із супроводження та 

адміністрування програмного забезпечення "Контакт-центр 

судової влади України" та служби технічної підтримки 

користувачів ЄСІТС, як складової центральної системи ЄСІТС", 

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. 

Відповідно до наказу ДСА України від 07.11.2019 № 1096 "Про 

забезпечення створення і функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи" (в редакції наказу 

ДСА № 98 від 28.02.2020), адміністратором відкритого 

середовища Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи (далі – ЄСІТС) визначено Державне підприємство 

"Центр судових сервісів" ( далі – Підприємство). Відповідно до 

наказу ДСА України від 12.02.2021 № 47 "Про передачу майна від 

державного підприємства "Інформаційні судові системи" до 

державного підприємства "Центр судових сервісів" всі права на 

програмне забезпечення "Контакт-центр органів судової влади та 

служби технічної підтримки користувачів ЄСІТС, як складової 

центральної системи ЄСІТС" передані Підприємству з 

відповідними паролями та кодами доступу. Функціонування 

програмного забезпечення "Контакт-центр органів судової влади 

та служби технічної підтримки користувачів ЄСІТС, як складової 

центральної системи ЄСІТС" забезпечує: встановлення надійних 

та якісних двосторонніх каналів спілкування з користувачами 

засобами телефонного/мобільного зв’язку, систем миттєвого 

обміну повідомленнями тощо; консультаційну підтримку 

(надання інформації про діяльність судів, органів та установ 

системи правосуддя, користування функціями електронного 

судочинства тощо) та дистанційну технічну підтримку 

(підтримку функціонування електронних служб та застосувань, 

забезпечення службової взаємодії користувачів). Підсистема 

"Контакт-центр органів судової влади та служби технічної 

підтримки користувачів ЄСІТС" розроблена, як складова ЄСІТС, 

та відповідає вимогам Концепції побудови ЄСІТС та Технічному 

завданню. Також, висновок комплексного експертного 

дослідження Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності Національної академії правових наук України від 

25.05.2021 № 589 підтверджує обґрунтування проведення 

переговорної процедури закупівлі послуг, пов’язаних з 

програмним забезпеченням за кодом ДК 021:2015 - 72260000-5 

(послуги із супроводження та адміністрування програмного 

забезпечення "Контакт-центр судової влади України" та служби 

технічної підтримки користувачів ЄСІТС, як складової 

центральної системи ЄСІТС", 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 

 

1 266 645,90 грн. (один мільйон двісті шістдесят шість тисяч 

шістсот сорок п’ять гривень 90 копійок) з 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.  

 


