
 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 067 872 79 06, e-mail: it@dniprorada.gov.ua 

код ЄДРПОУ 40429588 

 
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

 

Послуга з доопрацювання програмного забезпечення: комп’ютерної програми 

«Електронне самоврядування 3.0». 

 

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

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

 
1. Найменування замовника: Департамент інформаційних технологій Дніпровської 

міської ради. 

2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 40429588. 

3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область,                       

м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75. 

4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування. 

5. Назва предмета закупівлі: Послуга з доопрацювання програмного забезпечення: 

комп’ютерної програми «Електронне самоврядування 3.0». 

6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі: код ДК 021:2015: 

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

7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга 

8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, 

Дніпропетровська область, м. Дніпро , проспект Дмитра Яворницького, 75. 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: звіт про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель ID: UA-2022-11-08-007182-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 93 000 

(девяносто три тисячі грн.) 00 коп. без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі здійснено на підставі ч. 4 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з 

рішенням міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської 

територіальної громади на 2022 рік» та Програмою у сфері зв’язку, телекомунікації та 

електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки, затвердженою рішенням 

міської ради від 02.09.2020 № 20/60 із змінами (2.3 Забезпечення функціонування системи 

електронного документообігу органів місцевого самоврядування). 
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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін 

надання послуг з дати укладання договору по до 31 грудня 2022. Термін дії ліцензії – 

01.03.2023. 

№ 

п/п 

Найменування Технічні параметри Кількість 

1 Послуга з 

доопрацювання 

програмного 

забезпечення: 

комп’ютерної 

програми 

«Електронне 

самоврядування 

3.0» 

1. Доопрацювання повинно забезпечити  для модулів 

"Загальна канцелярія", " Загальний облік звернень 

громадян" та "Розпорядча діяльність" комп’ютерної 

програми «Електронне самоврядування 3.0»: 

 

- Перегляд документів doc, docx, rtf, xls, xlsx, CVS, 

pdf безпосередньо  в програмі з вікна "Електронного 

цифрового підпису". 
-Можливість частково редагування вищевказаних 

документів, в тому числі і програмно. 

- Створення проектів вихідних документів з їх 

подальшою автоматичною реєстрацією під час їх 

підпису керівником підрозділу з використанням 

ЕЦП. 

 

2. Повинна бути забезпечена безперервність роботи 

системи електронного документообігу Дніпровської 

міської ради та її виконавчих органів (СЕД ДМР), 

яка здійснюється програмним забезпеченням 

«Електронне самоврядування» розробки ТОВ 

«МІАЦ». 

 

3. Доопрацювання повинно здійснюватися з 

урахуванням того, що для СЕД ДМР: 

- використовується сервер баз даних SAP QL 

Anywhere 17 workgroup Edge Edition (Cores); 

- кількість клієнтських місць комп’ютерної програми 

«Електронне самоврядування» не обмежена. 

 

4. Розробник здійснює базове налаштування для 

користувачів СЕД ДМР. 
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