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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів 

(послуги з постачання програмних продуктів та програмного забезпечення) 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-12-000194-a. 

 

Обґрунтування доцільності закупівлі 

Відповідно до Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 

(далі – Комісія) від 04.11.2022 № 352 (далі – Рішення Комісії) є потреба у 

закупівлі послуг з постачання програмних продуктів та програмного 

забезпечення з метою виконання Концепції легалізації програмного 

забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 № 247-р, пункту 6 

Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 10.09.2003 № 1433, та 

пунктів 7.1, 7.2 Порядку використання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення, затвердженого рішенням Комісії від 13.09.2022 № 281. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що додаються, 

покликані забезпечити закупівлю програмних продуктів та програмного 

забезпечення, що є ліцензійним, та відповідає вимогам Концепції легалізації 

програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2002        

№ 247-р, пункту 6 Порядку використання комп’ютерних програм в органах 

виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

10.09.2003 № 1433, та пунктів 7.1, 7.2 Порядку використання комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення, затвердженого рішенням Комісії від 

13.09.2022 № 281. 

Крім того, на підтвердження вищезазначеного, встановлена вимога до 

учасників про надання копій сертифікатів, ліцензій або інших документів, а 

також сертифікату або листа від виробника програмного забезпечення (або його 

офіційного представництва в Україні), що підтверджує надання учасникові 

статусу партнера виробника програмного забезпечення для підтвердження 

надійності постачальника програмних продуктів та програмного забезпечення. 

 

№ 

з/п 

Найменування програмних 

продуктів/програмного забезпечення, 

постачання яких є предметом закупівлі 

Од. 

виміру 
Кількість 

1 

Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi 

European Languages Subscription New Level 1 1–9, 

або еквівалент 

од. 5 

2 Office LTSC Professional Plus 2021, або еквівалент од. 30 
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Технічні характеристики програмного продукту 

Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi European Languages 

Subscription New Level 1 1–9, або еквівалент 

Вимоги: 

• створення добре організованого та чітко структурованого портфоліо;  

• можливість об’єднувати різні матеріали в один файл, включаючи 

електронні таблиці, веб-сторінки, зображення та відеоролики; 

• доступність кількох шаблонів портфоліо на вибір, а також можливість 

змінити його зовнішній вигляд відповідно до вимог користувача; 

• можливість рецензування документів групою користувачів, можливість 

залишити свої відгуки про документ, читати коментарі інших 

користувачів, стежити за ходом рецензування та роботою інших 

авторів, додавання нових користувачів до списку рецензентів; 

• наявність вбудованого майстру, що дозволяє створювати багатоетапну 

послідовність дій, за допомогою яких можливо автоматизувати 

виконання рутинних, часто повторюваних дій, що можуть 

застосовуватися до окремих PDF-документів, або з цілою групою 

документів; 

• можливість обмінюватися створеними діями з іншими користувачами; 

• можливість захистити готовий PDF-документ шляхом встановлення на 

документ паролів для користувачів та власників, щоб розмежувати 

можливості та уникнути несанкціонованого внесення змін у зміст або 

структуру документа; 

• створення, редагування та управління PDF-документами; 

• конвертування документів у форматах MS Office в PDF; 

• конвертування файлів у форматі JPG, HTML та в інших форматах у 

PDF. 

• стиснення, злиття, поділ, об’єднання та друк PDF; 

• створення та експорт файлів PDF на мобільних пристроях; 

• порівняння двох версій документу та перегляд змін. 

Строк права користування примірником програмного продукту – 1 рік. 

Вимоги до ліцензійного програмного продукту:  

• можливість оновлення; 

• відповідність вимогам нормативних документів щодо системи 

технічного захисту інформації в Україні. 

 

Технічні характеристики програмного забезпечення 

Office LTSC Professional Plus 2021, або еквівалент 

Має містити: 

• програму для роботи з текстовими документами, призначену для 

створення, перегляду і редагування текстових документів, сумісну з 

форматами .doc, .docx, .rtf; 

• програму для роботи з електронними таблицями, яка надає можливості 
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економіко-статистичних розрахунків та має графічні інструменти і 

вбудовану мову макропрограмування, сумісну з форматами .xls, .xlsx; 

• програму підготовки презентацій і перегляду презентацій, сумісну з 

форматами .ppt, .pptx; 

• програму, що містить собою персональний інформаційний менеджер з 

функціями поштового клієнта, що підтримує роботу за протоколами 

POP3, IMAP та MAPI, та є повноцінним органайзером, який надає 

функції календаря, планувальника завдань, записника і менеджера 

контактів. Крім того, програма повинна відстежувати роботу з 

документами пакету програмного забезпечення для автоматичного 

складання щоденника роботи. 

• програму для керування базами даних (СУБД), яку можна 

використовувати для збереження, сортування й керування практично 

будь-якими типами даних. Створює та обробляє файли з розширенням 

.mdb. Програма є реляційною СУБД, у якій логічно взаємозалежна 

інформація представляється у виді таблиці. Структура таблиці 

визначається сукупністю її стовпців і рядків, у кожному рядку таблиці 

містяться дані про один об'єкт бази даних. Записи можна порівнювати 

один з одним і з іншими джерелами даних для аналізу. Вміст такої бази 

може змінюватися в результаті сортування запиту й інших операцій з 

даними. За допомогою програми забезпечується вирішення наступних 

основних задач: 

•  створення бази даних; 

•  внесення, редагування й видалення даних; 

•  упорядкування даних за будь-якими критеріями; 

•  вибір сукупності даних, що відповідають заданим критеріям; 

•  оформлення вихідних даних і т. і.; 

• програма (додаток) для роботи з цифровими нотатками, яка дозволяє 

зберігати всі нотатки, дослідження, плани та дані; 

• програма(додаток, продукт, платформа), яка включає чат, онлайн-

зустрічі, програми, обмін та спільну роботу над файлами 

• чат; 

• поділ роботи та завдань за командами; 

• можливість додавати необхідну кількість користувачів; 

• можливість ділитися файлами; 

• дзвінки та онлайн-зустрічі; 

• можливість запису дзвінків та онлайн зустрічей; 

• можливість ділитися екраном. 

Строк права користування примірником програмного забезпечення – 

безстроково. 

Вимоги до ліцензійного програмного забезпечення:  

• можливість оновлення; 

• відповідність вимогам нормативних документів щодо системи 
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технічного захисту інформації в Україні. 

 

1. Примірники програмного продукту та програмного забезпечення, що 

постачається, повинні давати можливість використання файлів, створених у 

попередніх версіях програмного продукту та програмного забезпечення. 

2. Ключі активації та дистрибутиви примірників програмного продукту та 

програмного забезпечення, що постачається, повинні бути доступні в кабінеті 

Замовника на вебресурсі виробника або надані в паперовому вигляді у 

запечатаному конверті, або на офіційному бланку від виробника. 

3. Програмні продукти та програмне забезпечення, що надається 

Виконавцем, має бути ліцензійним. Після укладання договору для програмних 

продуктів та програмного забезпечення має бути надано сертифікат на ліцензії. 

Тип ліцензій – корпоративна. Локалізація ліцензій – для України. 

4. Місце постачання програмних продуктів та програмного забезпечення:               

пров. Несторівський, буд. 4, м. Київ, 04053.  

5. Інтерфейс та документація до програмних продуктів та програмного 

забезпечення українською мовою. 

6. Еквівалентом програмного продукту/програмного забезпечення, 

постачання якого є предметом закупівлі, може бути програмний 

продукт/програмне забезпечення, який/яке має технічні та якісні 

характеристики, не гірші, ніж зазначені у цьому додатку до тендерної 

документації.  

7. Учасник, який пропонує у своїй тендерній пропозиції поставити 

еквівалент програмного продукту/програмного забезпечення, постачання якого 

є предметом закупівлі, повинен надати порівняльну таблицю (в довільній 

формі) із зазначенням порівняння технічних характеристик запропонованого 

еквіваленту з технічними характеристиками програмного 

продукту/програмного забезпечення, що зазначені у цьому додатку до 

тендерної документації.  

 

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним 

вимогам до предмета закупівлі учасник повинен надати у складі тендерної 

пропозиції: 

1) копії сертифікатів, ліцензій або інших документів на продаж 

ліцензованого програмного продукту/програмного забезпечення від компанії-

власника; 

2) сертифікат або лист від виробника програмного забезпечення (або його 

офіційного представництва в Україні), що підтверджує надання учасникові 

статусу партнера виробника програмного забезпечення; учасник повинен 

надати підтвердження наявності партнерського статусу (торговельної марки 

програмного забезпечення) не нижче рівня SILVER на території України – 

вимагається щодо номенклатурної позиції 2 «послуга з постачання програмного 

забезпечення Office LTSC Professional Plus 2021». 
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Обґрунтування обсягів закупівлі 

Обсяги закупівлі визначено відповідно до потреби у програмних 

продуктах, необхідних для забезпечення виконання посадових обов’язків 

державними службовцями Комісії, та потреби у ліцензійному програмному 

забезпеченні, розрахованої на основі кількості штатних одиниць Комісії та 

наявної комп’ютерної техніки. 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Уповноваженою особою за результатами аналізу ринку та шляхом 

застосування методу порівняння ринкових цін відповідно до Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України 18.02.2020 № 275, встановлено такі очікувані ціни за одиницю: 

1) в межах номенклатурної позиції «послуга з постачання програмного 

продукту Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi European Languages 

Subscription New Level 1 1–9» – постачання 5 од. програмного продукту Acrobat 

Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New 

Level 1 1–9 по 12 032,00 грн (12 100,00 + 11 964,00) кожна; 

2) в межах номенклатурної позиції «послуга з постачання програмного 

забезпечення Office LTSC Professional Plus 2021» – постачання 30 од. 

програмного забезпечення Office LTSC Professional Plus 2021 по 24 250,00 грн 

(24 500,00 + 24 000,00) кожна. 

Уповноваженою особою встановлено, що, враховуючи потребу в кількості 

одиниць предмета закупівлі відповідно до Рішення Комісії, очікувана вартість 

закупівлі (787 660,00 грн) знаходиться в межах кошторису за КПКВК 2207010 

«Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови» по загальному 

фонду на 2022 рік. 

 

 

 


