
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Код ДК 021:2015 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням 

(Послуги з постачання програмної продукції засобами мережі інтернет, а саме 

доступ до WEB-сервера і бази комп’ютерної програми «ІАСУ-Р», її використання, 

оновлення і технічну підтримку) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначаються у відповідності 

до норм чинного законодавства. 

 

Обґрунтування застосування переговорної процедури: 

«Відповідно до п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть 

бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності 

одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин. Згідно з листом № 71-

13/14 від 02.11.2021 р., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (далі - ПУЕТ) у 2022 році є єдиною уповноваженою юридичною особою з 

надання послуг з постачання програмної продукції засобами мережі Інтернет, а саме: доступ до 

WEB-сервера і бази даних комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система 

управління ресурсами» (далі - ІАСУ-Р). Виключне право на надання послуги з постачання 

вищеназваної програмної продукції передане університету відповідно до ліцензійного договору 

від 02 листопада 2021 року № 2, укладеного між ПУЕТ та Авторським колективом, який є 

власником програмного продукту ІАСУ-Р. Авторські права на комп’ютерну програму ІАСУ-Р 

підтверджуються Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір за № 103533, виданим 

29 березня 2021 року Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної 

власності». Враховуючи вищенаведене, на ринку програмної продукції відсутня конкуренція 

щодо надання послуги з постачання програмної продукції засобами мережі Інтернет, пов'язаної 

з доступом до WEB-сервера і бази даних комп'ютерної програми «Інформаційно-аналітична 

система управління ресурсами», оскільки виключне право її надання визначено законодавчими 

актами України і належить Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 13260,00 грн. без ПДВ і визначена  

відповідно до затверджених тарифів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на надання послуг з постачання програмної продукції 

засобами мережі інтернет, а саме доступ до WEB-сервера і бази комп’ютерної програми «ІАСУ-

Р», її використання, оновлення і технічну підтримку. 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт послуг. 

Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється  

відповідно до річного плану. 

Сумським державним університетом для потреб відокремленого структурного 

підрозділу Шосткинський інститут СумДУ затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на закупівлю послуг з постачання програмної продукції засобами 

мережі інтернет, а саме доступ до WEB-сервера і бази комп’ютерної програми «ІАСУ-Р», її 

використання, оновлення і технічну підтримку. Затвердженим кошторисом встановлені 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття 

бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Шосткинським інститутом 

Сумського державного університету своїх функцій та досягнення результатів, визначених 

відповідно до бюджетних призначень. 

 


