
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг  

згідно з  ДК 021:2015 код 72260000-5 «Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням» (Послуги з постачання програмного забезпечення для комплексної 

системи захисту інформації ТКЦ області 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 (зі 

змінами). 

Метою закупівлі є забезпечення захисту, цілісності та резервування інформації 

пріоритетних регіональних інформаційних ресурсів та сервісів місцевих органів влади 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської 

облдержадміністрації відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації. 

Відповідно до ст.8 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних система”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня  

2006 року № 373 “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” (зі 

змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 31 серпня 2007 року № Р-

363/0/3-07 “Про забезпечення захисту інформації в облдержадміністрації”, в рамках 

реалізації регіональної програми інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” у 2016 

році на систему інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської 

облдержадміністрації створено комплексну систему захисту інформації (Атестат 

відповідності від 12 серпня 2016 року № 14209, виданий Державною службою спеціального 

зв’язку та захисту інформації України). 

Одним із головних компонентів комплексної системи захисту інформації є 

програмне забезпечення із захисту, цілісності та резервування інформації. 

На даний час система інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської 

облдержадміністрації функціонує на базі захищеного телекомунікаційного центру (далі – 

ТКЦ) області комунального підприємства “Головний інформаційно-комунікаційний і 

науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради”, який об’єднує 45 серверів, 

6 технологічних систем, 3 сховища даних та має близько 2000 користувачів корпоративної 

мережі, до якої входять: працівники апарату та структурних підрозділів 

облдержадміністрації, обласної ради, райдержадміністрацій, відповідних органів місцевого 

самоврядування області, у т.ч. об’єднаних територіальних громад. 

На базі захищеного ТКЦ області активно функціонують та розвиваються 

корпоративні хмарні сервіси (система електронного документообігу, реєстр територіальних 

громад, віртуальний офіс електронних послуг, платформа створення веб-сайтів тощо). 

Відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації необхідно проводити 

заходи щодо захисту, цілісності та резервування інформації на ТКЦ області. 

Одним з найдієвіших заходів для вирішення вищезазначених завдань є 

встановлення програмного забезпечення на серверне обладнання ТКЦ області. 

За попередні роки за результатами проведеної процедури відкритих торгів було 

закуплено:  

програмне забезпечення Acronis Cloud Security with Bitdefender AV - Subscription 

License Starter Pack - 2 Hosts (16 Cores / 2 CPUs per Host, 20 VMs), 1 Year – Renewal (Product: 

A5FBHBLOS21) період дії ліцензії: 1 рік 



програмне забезпечення Acronis Cloud Security with Bitdefender AV - Subscription 

License - Additional Host (16 Cores / 2 CPUs per Host, 20 VMs), 1 Year Renewal (Product: 

A5GBEBLOS21) період дії ліцензії: 1 рік 

програмне забезпечення 5nine Web Application Firewall, період дії ліцензії:  

1 рік; 

програмне забезпечення Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup & 

Replication Enterprise, період дії ліцензії: 1 рік; 

Зазначені програмні продукти були встановлені на серверне обладнання ТКЦ 

області. Програмне забезпечення потребує щорічне продовження дії ліцензій для 

забезпечення захисту, цілісності та резервування інформації пріоритетних регіональних 

інформаційних ресурсів та сервісів місцевих органів влади. 

 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 008 000,00 грн з ПДВ. (обласний 

бюджет). 

Очікувана вартість сформована на підставі запиту безпосередньо до виробника 

програмної продукції антивірусного захисту, самостійного аналізу цін на аналогічні за 

технічними характеристиками типу програмної продукції через мережу Інтернет та в 

електронній системі закупівель Prozorro, а також з урахуванням змін до абзацу 1 пункту 

208.1 статті 208 Податкового кодексу України. 

 

4.  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

 

№ Найменування та вимоги Замовника до послуг 
Кількість 

одиниць 

1 Послуга з постачання сервісного пакету: передача, 

встановлення, налаштування Acronis Cloud Security with 

Bitdefender AV - Sub Lic Starter Pack - 2 Hosts (16 Cores / 2 CPUs 

per Host, 20 VMs) період дії ліцензії: 1 рік – 6 од., або 

еквівалент 

1 

2 Послуга з постачання сервісного пакету: передача, 

встановлення, налаштування Acronis Cloud Security with 

Bitdefender AV - Sub Lic - Additional Host (16 Cores / 2 CPUs per 

Host, 20 VMs) період дії ліцензії: 1 рік – 1 од., або еквівалент 

1 

3 Послуга з постачання сервісного пакету: передача, 

встановлення, налаштування 5nine Web Application Firewall 

Annual Subscription 5N-IDSWAFV-1YR період дії ліцензії: 1 рік 

– 1 од., або еквівалент 

1 

4 Послуга з постачання сервісного пакету Annual Basic 

Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Enterprise for 

VMware період дії ліцензії: 1 рік – 24 од., або еквівалент 

1 

 

Інші вимоги: 

Учасники торгів повинні належним чином здійснювати діяльність щодо предмету 

закупівлі. У зв’язку з цим для належного захисту інтересів Замовника щодо авторизованого 

джерела постачання послуг за даними торгами учасники торгів повинні надати 

інформаційний лист в довільний формі виданий Виробником програмного забезпечення 

(від головного офісу або від регіонального офіса/штаб-квартири виробника), що 

пропонується Учасником, або його офіційним представництвом в Україні (за наявності) про 

партнерські взаємовідносини (з зазначенням номеру оголошення про проведення торгів з 

ЦБД «Прозоро» та предмету закупівлі), які гарантують (вказують на) офіційність каналу 

постачання продукції від виробника програмного забезпечення. 


