
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 
Найменування 

предмету закупівлі із 

зазначенням коду 

ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

розміру бюджетного 

призначення 

Послуги щодо 

видання ліцензії на 

право користування 

програмним 

забезпеченням 

(показник 

національного 

класифікатора 

України ДК 021:2015 

“Єдиний 

закупівельний 

словник” –                          

ДК 

021:2015:72260000-

5:Послуги, пов`язані з 

програмним 

забезпеченням)  

Відкриті торги 

 

 

 

 

UA-2022-07-

19-004661-a 

456 800,00 
Гривня  Технічні та якісні 

характеристики Послуги 

щодо видання ліцензії на 

право користування 

програмним 

забезпеченням —  

онлайн-версією 

Інформаційно-правової 

системи "ЛІГА360" або 

еквівалент: Технічні 

характеристики 

загальні, для всіх 

рольових робочих 

місць: 

• Тематичне та галузеве 

налаштування стрічки 

новин із обраних медіа 

для потреб компанії 

(Новини ринку) або 

професійної ролі (Мої 

новини); 

• Власна добірка 

посилань на документи 

чи ресурси в продуктах 

(Моє обране); 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 456800,00грн. 

сформована відповідно до 

наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства 

України № 275 від 

18.02.2020 «Про 

затвердження примірної 

методики визначення 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі» на підставі 

проведеного аналізу вартості 

надавачів вказаних послуг    

Розмір бюджетного 

призначення визначено  

Законом України «Про 

державний бюджет на 

2022 рік» за КПКВК 

6511010 «Керівництво 

та управління у сфері 

контролю за 

виконанням 

державного бюджету» 

відповідно до 

бюджетного запиту на 

2022 рік. 

Кошторисом на 2022 

рік та розрахунками до 

нього, затвердженим 

рішенням Рахункової 

палати  від 25.01.2022 

року  № 1-4 (зі 

змінами) визначено 

обсяг фінансування на 

рівні 456,8 тис.грн. за 

ДК 021:2015: 72260000-

5:Послуги, пов`язані з 

програмним 

забезпеченням  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b


• Моніторинг змін в 

НПА, судових 

рішеннях, реєстрах 

(Смарт-сигнали); 

• Сигналізація про зміни 

в Telegram-бот; 

• Обговорення 

актуальних тем та 

подій, функція 

поділитися посиланням 

на новину та оцінити 

ризики/ можливості 

всією командою 

(Обговорення, 

Управління ризиками); 

• Швидкий доступ до 

продуктів та окремих 

модулів, які найчастіше 

використовуються; 

• Інформація про стан 

розрахунків з бюджетом, 

податкові реквізити 

(Розрахунки з 

бюджетом).  

Більш детально технічні 

вимоги виписані в 

додатку 2 до Тендерної 

документації 

 
 


