
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(42788513)  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 72310000-1 Послуги з обробки даних (Послуги із 

здійснення реєстрації підписувала в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача 

електронних довірчих послуг). 

Вид процедури закупівлі: закупівля без використання електронної системи закупівель. 

Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2022-08-12-000199-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Виконавець, внаслідок забезпечення технологічно-логічного з’єднання своєї інформаційно-

телекомунікаційної системи із Автоматизованою системою Надавача за допомогою 

функціоналу Сервісу, зобов’язується надавати Замовнику послугу із здійснення реєстрації 

підписувача в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг, з метою отримання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг Надавача та 

обслуговування даних підписувача Надавачем, а Замовник зобов’язується належним чином 

приймати та оплачувати надану Виконавцем Послугу. 

Послуги надаються Виконавцем на підставі Заяв про реєстрацію, за формою, що опублікована 

на вебсайті Надавача (https://ca.diia.gov.ua).  

В процесі надання Послуг за цим Договором, Виконавцем здійснюється комплекс заходів з 

організації обслуговування Заяв про реєстрацію, що подаються Замовником, надання 

консультативної допомоги щодо процедури генерації особистих ключів, надання 

консультацій щодо використання засобів кваліфікованого електронного підпису та виконання 

інших функцій, які передбачені для адміністратора реєстрації, визначені в Регламенті 

Надавача. 

 
Термін надання послуги: серпень-грудень 2022 року. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4872,00 грн. з ПДВ. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з використанням 

методів і способів, передбачених Примірною методикою визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а саме шляхом здійснення пошуку, 

збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни на подібні послуги, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах, торгівельних електронних 

майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах та в електронній системі 

закупівель «Prozorro» 

https://ca.diia.gov.ua/

