
 
 

ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг згідно з ДК 021:2015 
код 48210000-3 «Пакети мережевого програмного забезпечення» (Послуги з постачання 

ліцензійного програмного забезпечення для автоматизованих робочих місць для роботи в 
програмному забезпеченні «Автоматизована система управління документами «ДОК 

ПРОФ 3» на виконання п.4.4 завдань регіональної програми інформатизації “Електронна 
Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки) 

 

1. Замовник 

 Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного 

урядування Дніпропетровської облдержадміністрації. 

 

2. Підстави закупівлі 

Закупівля здійснюється відповідно до пункту 4.4. завдань регіональної програми 

інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2020–2022 роки, яку затверджено 

рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 25 жовтня 2019 року № 506-18/VIІ. 

Починаючи з 2007 року в області запроваджено систему електронного 

документообігу на базі програмного забезпечення “Автоматизована система управління 

документами “ДОК ПРОФ 3” (далі – СЕДО). До СЕДО підключено Дніпропетровську 

облдержадміністрацію та її структурні підрозділи, обласну раду, райдержадміністрації, 

райради, міські ради (5), об’єднані територіальні громади (57), сільські ради (1). 

На 01.09.2021 комплексна технологічна інфраструктура СЕДО включає 949 місць 

користувачів, 82 бази даних, 1282 картотеки та довідника системи, понад 110 

комплектів електронних канцелярій. База електронних документів облдержадміністрації 

налічує 3 035 875 документів, 3 287 452 образи; база обласної ради – 227 145 документів 

і 226 749 образів. 

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 

електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі 

послуги”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 

“Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки”, 

доручення голови облдержадміністрації від 05.07.2021 № 08-27/0/35-21 «Про 

впровадження безпаперового електронного документообороту на базі програмного 

забезпечення “Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3” у 

Дніпропетровській облдержадміністрації, райдержадміністраціях та територіальних 

громадах (за згодою) Дніпропетровської області» проведено інвентаризацію наявних 

робочих місць в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях 

та територіальних громадах, що підключені до програмного забезпечення 

«Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3». 

За результатами проведеної інвентаризації та враховуючи реальні можливості 

обласного бюджету визначено 330 додаткових робочих місць (додаткових ліцензій) для 

роботи в програмному забезпеченні “Автоматизована система управління документами 

“ДОК ПРОФ 3”, які необхідно придбати.  

У зв’язку з тим, що програмне забезпечення “Автоматизована система управління 

документами ”ДОК ПРОФ  3” є власністю окремої юридичної особи, закупівля 

здійснюється за переговорною процедурою закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі». 

https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20pro%20prava%20avtora%20na%20tvir%20DOKPROF%204949%2011.06.2020.pdf
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https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20pro%20prava%20avtora%20na%20tvir%20DOKPROF%204949%2011.06.2020.pdf
https://egov.dp.gov.ua/storage/app/sites/89/Inshi%20dokumenty/Rishennia%20pro%20prava%20avtora%20na%20tvir%20DOKPROF%204949%2011.06.2020.pdf
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Наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі підтверджується 

Експертним висновком ТОВ НДІ «Автопром» щодо відповідності вимогам КСЗІ, який 

зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 16.04.2020 р. № 1101, сертифікатами ДП «Державний центр 

інформаційних ресурсів України» Міністерства цифрової трансформації України від 

11.02.2020 року та від 23.12.2020 на системи інтеграції з державними ресурсами. 

 

3. Вартість предмета закупівлі: 495 000,00 грн. (обласний бюджет). 

Вартість предмета закупівлі сформована за результатами переговорної процедури 

закупівлі з ТОВ “ДОКПРОФ КОНСАЛТИНГ” (ЄДРПОУ:43335257), який має права на 

цю програмну продукцію відповідно до рішення Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №4949.  

 

4. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

 Послуги з постачання примірника комп’ютерної програми «Автоматизована 

система управління документами «ДОК ПРОФ 3» для використання на 330 (трьохстах 

тридцяти) робочих місцях користувачів. 
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