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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))

Уповноваженою особою Київського окружного адміністративного суду відповідно до
протоколу від 08.02.2022 № 7 було прийнято рішення про проведення переговорної процедури
з ДП "Інформаційні судові системи" за наступними даними:
Замовник:
1.1. Найменування: Київський окружний адміністративний суд.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35919304.
1.3.Місцезнаходження: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26
Ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-11-011818-b
Найменування предмету закупівлі:
Супроводження комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» за ДК
021:2015 «72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням»
Очікувана вартість закупівлі:
241 981,47 гривень (Двісті сорок одна тисяча дев’ятсот вісімдесят одна гривня 47
копійок) з ПДВ.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для
закупівлі визначений в сумі не меншій  250 000,00 грн відповідно до розрахунку до проєкту
кошторису на 2022-2024 роки. Метод, застосований для розрахунку:  відповідно до наказу ДСА
України від  07.06.2018 № 286 «Про затвердження Методики аналізу діяльності судів»
Державним підприємством "Інформаційні судові системи" здійснюється переведення
фактичних справ за попередній звітний рік у модельні справи через коефіцієнт динаміки
надходження модельних справ на плановий рік, що визначається управлінням інформатизації
та судової статистики ДСА України протягом двох тижнів після оприлюднення статистичних
звітів про розгляд судами справ за попередній звітний рік відповідно». Для розрахунку
показників вартості розгляду модельної справи використовуються такі вихідні дані:  кількість
розглянутих модельних справ за звітний період; річний бюджет видатків споживання суду.
Методика розрахунку вартості послуг від учасника додається.

Строк поставки послуг: до 31.12.2022
Джерело фінансування:
Кошти державного бюджету, загальний та спеціальний фонд 241 981,47 гривень
Місце поставки послуг:
Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ
Основні умови договору:
відповідно до розділу VIIІ Закону України «Про публічні закупівлі»
Кількість послуг: одна.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
послуг з супроводження автоматизації документообігу суду,  надання доступу до програмного забезпечення
під яким розуміється набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому
вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для
досягнення певної мети або результату, що відповідає характеристикам, визначеним у документах по
користуванню Програмним забезпеченням, документах по встановленню (інсталяціях) Програмного
забезпечення. Програмне забезпечення, а саме Комп’ютерна програма «Діловодство спеціалізованого суду»,
повинна відповідати вимогам Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого
Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30. Послуги включають в себе: проведення навчання
працівників Замовника (надалі – «Користувачі») роботі з Програмним забезпеченням; поточне
консультування Користувачів з питань роботи Програмного забезпечення за допомогою телефону,
електронної пошти та форуму користувачів Програмного забезпечення; допомога у встановленні нових
версій Програмного забезпечення; поновлення Програмного забезпечення (випуск нових версій Програмного
забезпечення) в залежності від змін у законодавстві; забезпечення безперебійної працездатності Програмного
забезпечення; у разі збоїв у роботі Програмного забезпечення (крім випадків використання Програмного
забезпечення Замовником з порушенням умов, передбачених у відповідній документації (документах по
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користуванню Програмним забезпеченням, документах по встановленню (інсталяціях) Програмного
забезпечення)) відновлення втраченої та/або пошкодженої інформації.

Додаток
Щодо запровадження нової методики розрахунку вартості послуг

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (далі – Підприємство)
запроваджує, починаючи з 2022 бюджетного року, нову методику визначення вартості послуг
централізованого адміністрування та підтримки програмного забезпечення для споживачів
Підприємства.

Запровадження нової методики має на меті:
- уніфікацію та забезпечення прозорості процесу ціноутворення;
- забезпечення справедливого розподілу загальної вартості послуг між споживачами

залежно від їх розміру;
- перехід від практики застосування базової величини - вартості однієї модельної справи

до застосування абонентської плати на підставі фіксованого тарифу;
- врахування фактичних показників завантаженості судів у попередньому періоді;
- подолання наявних диспропорцій, пов’язаних з некоректним визначенням змінної

величини – планової кількості модельних справ, – що призвело до значного викривлення
вартості послуг для окремих споживачів у попередні роки.

За новою методикою споживачі послуг Підприємства поділяються на 12 тарифних груп,
у залежності від розміру частки споживача у загальній фактичній кількості модельних справ,
що надійшли за період (за даними попереднього бюджетного періоду). Вартість послуг (тариф)
встановлюється однаковою всередині кожної тарифної групи, окремо для кожного виду
послуг, та фіксується на весь бюджетний рік.  Загальна вартість послуг відповідає сумі
бюджетного запиту (поточні видатки) на відповідний рік та доводиться до споживачів завчасно,
для врахування під час бюджетування.

У зв’язку з неможливістю одномоментного приведення вартості послуг до нових
розрахункових величин, а також з метою недопущення надмірного зростання навантаження на
споживачів у частині фінансування видатків на оплату послуг Підприємства без можливості
відповідного коригування затверджених бюджетних призначень, перехід до нової методики
визначення вартості відбуватиметься поетапно.

На першому етапі (2022 рік) підхід до ціноутворення залишиться індивідуальним для
кожного споживача та з урахуванням наступного:
Розрахункова вартість за новою методикою Зміна вартості для споживача на 2022 р.
Розрахункова вартість перевищує
фактичнувартість 2021 р.* на величину понад
21,6%**

Збільшеннявартості (тарифу)на 21,6% у
порівнянні з 2021 р.

Розрахункова вартість перевищує фактичну
вартість 2021 р. на величину від 14,4% до
21,6%

Збільшеннявартості (тарифу)на 14,4% у
порівнянні з 2021 р.

Розрахункова вартість перевищує фактичну
вартість 2021 р. на величину від 0 до 14,4%

Збільшеннявартості (тарифу)на 7,2% у
порівнянні з 2021 р.

Розрахункова вартість є меншою за фактичну
вартість 2021 р. на величину до 7,2%

Збільшеннявартості (тарифу)на 3,6% у
порівнянні з 2021 р.

Розрахункова вартість є меншою за фактичну
вартість 2021 р. на величину від 7,2% до 14,4%

Вартість (тариф) залишається незмінною
(на рівні 2021 р.)

Розрахункова вартість є меншою за фактичну
вартість 2021 р. на величину понад 14,4%

Зменшеннявартості (тарифу)на 3,6% у
порівнянні з 2021 р.

* Окремо для кожного виду послуг
** Ранжування пропорційнодо прогнозногозначення індексу споживчих цін на 2022 рік

(107,2%)


