
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: 

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна дитяча клінічна 

лікарня» Тернопільської обласної ради; 

вул. Академіка Сахарова, 2, м. Тернопіль, 43023; 

код за ЄДРПОУ – 02001305; 

категорія замовника – комунальна установа. 

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): "72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою (послуги з оновлення програмного забезпечення МІС "Укрмедсофт":Поліклініка 

" і " Укрмедсофт" :Стаціонар" та послуги пов"язані з консультативною підтримкою МІС 

"Укрмедсофт":Поліклініка " і " Укрмедсофт" :Стаціонар")" 

 

3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-04-07-007592-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні  та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог нормативних документів. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі по ДК 021:2015 -  72250000-2 

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою відповідає фінансовому плану на 2021 рік. 

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 198 000,00 грн. з ПДВ. 

 

       7.  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до цінової  пропозиції 

ФОП Фіцак О.М.,якій належать авторські права на використання спеціалізованого 

програмного забезпечення „Укрмедсофт: Поліклініка” (свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 11764 від 14.12.2004) і „Укрмедсофт: Стаціонар” (свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір №11764 від 14.12.2004) і вона зможе надати необхідні 

Замовнику послуги за предметом закупівлі та надала підтверджуючі документи і цінову 

пропозицію. У разі вибору іншого постачальника та заміни нової медичної інформаційної 

системи призведе до закупівлі нового програмного забезпечення, закупівлі послуг з навчання 

працівників закладу та закупівлі послуг із супроводу системи, що спричинить не тільки 

збільшення необґрунтованих видатків, а й паралізує на невизначений час надання 

безоплатних медичних послуг дитячому населенню. Через необхідність виконання вимог 

Закону України «Про авторське право та суміжні права», а саме: модифікація та адаптація 

коду програмного забезпечення та/або постачання та впровадження нових версій цього 

програмного забезпечення в процесі розвитку, супроводження та технічного обслуговування 

комп’ютерної програми можливе лише власником майнових прав інтелектуальної власності 

на це програмне забезпечення. п.п.4 п. 2 ч.2 ст.40 Закону України "Про публічні Закупівлі", а 

саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання та існує необхідність захисту прав інтелектуальної 

власності, Замовником використовується переговорна процедура закупівлі та становить 198 

000,00 грн. без ПДВ. 

 



№ з/п  

Назва послуги 

 

Кількість послуг 

Вартість,грн. 

без ПДВ 

1. 

 

 

 

Надання оновлень до прикладного 

програмного забезпечення 

„Укрмедсофт : Стацiонар” та 

Укрмедсофт : Поліклініка”  

протягом року у вiдповiдноотi зi 

змiнами Електронної охорони 

здоров’я України. 

1 

 

 

30 000.00 

2. 

 

 

 

Забезпеченя стабільної роботи 

медичної інформаційної системи 

Укрмедсофт з підключенням до 

Електронної системи охорони 

здоров’я України 

 

До 500 робочих 

місць 

26 000.00 

3. 

 

 

Надання консультаційної 

підтримки в телефонному режимі 

без виїзду до Замовника 24/7. 
1 

90 000.00 

4. 

 

 

Надання консультаційної 

підтримки безпосередньо в 

підрозділах Замовника. Тема 

семінару/навчання визначається 

Замовником. 

208 год 

52 000.00 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

198 000.00 

 


