
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Міністерство освіти і науки України;  

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; код за ЄДРПОУ – 38621185; категорія замовника – орган 

державної влади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності):  послуги з розширення функціональних можливостей 

системи електронного документообігу Міністерства освіти і науки України (ДК 021:2015: 

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням). 

3. Ідентифікатор закупівлі: —UA-2021-04-23-004417-c 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Предмет 

закупівлі включає всі компоненти (складові), необхідні для розширення функціональних 

можливостей СЕД МОН, налаштування і впровадження СЕД МОН з розширеними 

функціональними можливостями (модернізованої СЕД МОН) і затребуваними кількісними 

характеристиками, а саме: 

 ліцензійне програмне забезпечення базової системи електронного документообігу, 

необхідне для розширення функціональних можливостей СЕД МОН, яке реалізує основні 

функції службового документообігу (діловодства) відповідно до вимог чинного 

законодавства (далі - базове програмне забезпечення СЕД МОН); 

 ліцензійне програмне забезпечення системи електронного документообігу, яке 

розширює можливості системи електронного документообігу для її застосування 

користувачами на мобільних пристроях з різними операційними системами (iOS, Android); 

 ліцензійне програмне забезпечення системи електронного документообігу, яке 

реалізує додаткові функціональні можливості СЕД МОН (архівне зберігання документів, 

інструментальні програмні засоби розвитку СЕД МОН тощо); 

 програмне забезпечення системи керування базами даних (далі – СКБД) з ліцензіями, 

включаючи ліцензію на технічну підтримку від виробника протягом одного року; 

 криптографічні програмні засоби з ліцензіями, необхідні для застосування 

кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) та захисту інформації; 

 послуги з впровадження модернізованої СЕД МОН з розширеними функціональними 

можливостями, а саме: 

- встановлення програмного забезпечення на визначених Замовником серверних 

ресурсах, 

- налаштування СЕД МОН для застосування у процесах документообігу Замовника, 

- тренінг адміністраторів та користувачів СЕД МОН, 

- міграція історичних даних до бази даних модернізованої СЕД МОН з розширеними 

функціональними можливостями; 

- надання консультаційних послуг під час дослідної експлуатації модернізованої 

СЕД МОН з розширеними функціональними можливостями. 

 Кількісні характеристики впровадження модернізованої СЕД МОН: 



1) Загальна кількість користувачів модернізованої СЕД МОН становить 386 (триста 

вісімдесят шість) осіб, з них кількість користувачів мобільним клієнтом СЕД МОН 

становить 39 (тридцять дев’ять) осіб. 

2) Планова максимальна кількість користувачів модернізованої СЕД МОН, яка 

одночасно працюватиме з базою даних СЕД МОН становить 10 (десять) осіб. 

3) Криптографічні програмні засоби повинні забезпечувати застосування КЕП для 39 

(тридцять дев’ять) користувачів мобільних застосунків модернізованої СЕД МОН. 

4) Послуги з впровадження СЕД МОН повинні передбачати навчання (тренінги) всіх 

користувачів модернізованої СЕД МОН застосуванню всієї функціональності СЕД МОН та 

тренінги 5 (п’яти) адміністраторів модернізованої СЕД МОН у приміщеннях (класах), які 

відповідно облаштовано для проведення таких тренінгів щодо застосування модернізованої 

СЕД МОН або дистанційно у режимі online з використанням відповідних інтерактивних 

програмних засобів. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за 

КПКВК 2201010 «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки». 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 490 000,00 грн (чотириста дев’яносто 

тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість закупівлі послуги з розширення функціональних можливостей 

системи електронного документообігу Міністерства освіти і науки України (ДК 021:2015: 

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) складається відповідно до 

потреб Міністерства освіти і науки України, норм законодавства України та формується 

шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги,  з урахуванням, які надходили до  

Міністерства. 

 Таким чином визначення очікуваної вартості предмета закупівлі складається з: 

 - очікуваної вартості  за  1 (одну) іменну ліцензію Системи електронного документообігу 

МОН (СЕД Корпоративний, СЕД WEB)– 1000 грн. Вартість 347 іменних ліцензій  складає 

347000,00 грн без ПДВ;   

 - очікуваної вартості  за  1 (одну) іменну ліцензію Системи  електронного документообігу 

МОН (СЕД Корпоративний, СЕД WEB, СЕД АРМ Керівника)– 1700 грн. Вартість 39 іменних 

ліцензій  складає 66300,00 грн без ПДВ;  

 - очікуваної вартості  за  1 (одну) іменну ліцензію Системи управління базами даних 

Oracle Database Standard Edition 2– 5000 грн. Вартість 10 іменних ліцензій  складає 50000,00 

грн без ПДВ;   

 - очікуваної вартості  за послугу з впровадження системи електронного документообігу 

– 26700, 00 грн без ПДВ. 

 Загальна вартість послуги з розширення функціональних можливостей системи 

електронного документообігу Міністерства освіти і науки України становить 490 000,00 

(чотириста дев’яносто тисяч) гривень.  

Період надання послуги – з травня 2021 року по  грудень  2021 року.  

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована з урахуванням наданих послуг  в 

попередніх роках. 

 

8. Процедура закупівлі: 

Застосовується процедура відкритих торгів. 

 


