
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг згідно з ДК 

021:2015 ДК 021:2015 код 48210000-3 «Пакети мережевого програмного 

забезпечення» (Послуги із продовження дії ліцензій на право користуванням 

програмним забезпеченням системи «ЛІГА:ЗАКОН», на виконання п. 4.5. 

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 4.5. 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. 

Комп’ютерна правова система “ЛІГА:ЗАКОН” функціонує в 

облдержадміністрації з 1999 року. Це інформаційна база з законодавства України, 

його моніторингу, законопроекти, регіональне законодавство, коментовані кодекси, 

бухгалтерська аналітика, юридична аналітика, довідники, судові прецеденти та 

інше). Основні користувачі системи: апарат облдержадміністрації, юридичне 

управління облдержадміністрації та структурні підрозділи облдержадміністрації. 

Протягом ліцензійного періоду комп’ютерна правова система постійно 

отримує оновлення за допомогою мережі Інтернет через http-сервер оновлень. 

Для постійного функціонування системи потребується проведення  закупівлі 

послуг з продовження (щорічно) дії ліцензії комп’ютерної правової системи 

“ЛІГА:ЗАКОН” “ЛЗ Підприємство”, мережевий варіант для 25 робочих місць.  

 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 344 000 грн (обласний бюджет 

розвитку). 

Очікувана вартість сформована на підставі самостійного аналізу цін на 

аналогічні за технічними характеристиками типу програмної продукції через мережу 

Інтернет та в електронній системі закупівель Prozorro. 

 

4.  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 
Таблиця №1 
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аналітика, довідники, судові 

прецеденти), або еквівалент. 

ВСЬОГО: х х 1 

 
Програмне забезпечення системи “ЛІГА:ЗАКОН” зазначене у Таблиці №1 

повинно стабільно функціонувати в наступному програмно-технічному середовищі: 
Таблиця №2 

Варіант/характеристики Мінімальні Оптимальні 

Мережевий: 

сервер 

Тип процесора –  

Intel Core™2 Duo 1.80 GHz 

Оперативна пам‘ять – 

• 2 Гб от 10 до 25 

робочих місць 

Тип процесора –  

Intel Core™2 Duo чи Xeon 3 

GHz, Core™ i3-530 

Оперативна пам‘ять – 

• 3 Гб от 10 до 25 

робочих місць 

Мережевий: 

клієнт 

Тип процесора –  

Intel Pentium III 1 ГГц 

Оперативна пам‘ять – 1 Гб 

Тип процесора –  

Intel Pentium III 1 ГГц та 

вище 

Оперативна пам‘ять – 2 Гб 

та вище 

 
Операційні системи: Windows XP + SP3, Windows Vista + SP2, Windows 7 + 

SP1, Windows 8, Windows 2003 Server + SP2, Windows 2008 Server + SP2, або у 64-

розрядних версіях наведених вище операційних системах в режимі сумісності. 

Мережевий варіант програмного забезпечення, зазначений у Таблиці №1, 

повинен працювати в мережевих середовищах з використанням транспортних 

протоколів TCP/IP. Швидкість передачі даних в локальній мережі – від 10 Мб/сек. 

Отримання оновлень для програмного забезпечення зазначеного у 

Таблиці №1 – за допомогою мережі Інтернет через http-сервер оновлень. 

Учасники торгів повинні належним чином здійснювати діяльність щодо 

постачання, обслуговування, супроводження, поновлення та підтримки програмного 

забезпечення системи «ЛІГА:ЗАКОН», яке є предметом торгів. У зв’язку з цим, для 

належного захисту інтересів Замовника щодо авторизованого джерела надання 

послуг за даними торгами, учасники торгів повинні надати копію листа від ТОВ 

“ЛІГА ЗАКОН” (чи виробника еквівалентної пропозиції послуг) про те, що учасник 

є дилером ТОВ “ЛІГА ЗАКОН” (чи виробника еквівалентної пропозиції послуг) або 

має партнерський статус цього товариства, який має містити посилання на номер 

оголошення та назву Замовника торгів, що підтверджує право учасника торгів 

надавати послуги у відповідності до позицій предмету закупівлі та укладати договір 

про їх надання (предметів закупівлі). Якщо лист про повноваження від виробника 

надається іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на 

українську мову, завіреним учасником. 

 


