
Iнформацiя згiдно з вимогами постанови Кабiнетч MiHicTpiB УкраТни вiл

11.10.2016 ЛЪ710 (зi змiнами)

<<Iнформацiйнi системи>>

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 11.10.20lб J\Ъ7l0 кПро ефективtlе
використання дерх(авних коштiв> (зi змiнами), ДУ (ТМО МВС УкраТни по Чернiгiвськiй областi>
(код СДРПОУ 08734598; адреса: проспект Миру, буд. Zt7, м. Чернiгiв, Чернiгiвська область, 14029)
надае iнформацiю про переговорну процедуру.

Назва предмету закупiвлi: Послуги доступу до cepBiciB МедичноТ iнформацiйноi системи
(Лiцензii розширення функцiоналу (Feature Licence) Комп'ютерноТ програми <Медична
iнформачiйна система <МIА:Здоров'я> блок Лабораторiя; Лiцензiя на пiдключення пристроIо
(Device Licence) Комп'ютерноi програми кМедична irrформацiйна система <МIА:Здоров'я> блок
Лабораторiя; Лiцензiя iнтегрована (Feature Licence) Комп'tотерноТ програми кМедична
iнформацiйна система <МIА:Здоров'я> блок Лабораторiя; Лiцензiя розширення доступу (Fеаturе

Licence) Комп'ютерноi програми <Медична iнформацiйна система кМIА:Злоров'я>) (кол за ЕЗС ДК
021 :2015 - 48810000-9 кIнформацiйнi системи>).

Номер процедури закупiвлi у електроннiй системi закупiвель UА-2022-10-07-007738-а.
Закупiвля здiйснюеться за кошти дер}кавного бюд>ttету згiдно довiдки про змiни до

кошторису на2022 piK JФl5/1-86 вiд l2.08.2022p.
Визначення очiкуваноi BapTocTi закупiвлi здiйснено враховуIочи потребу. OpicHToBtla

BapTicTb закупiвлi становить - 1 045 191,00 грн. (Один мiльйон сорок п'ять тисяч сто дев'яносто одItа

грн. 00 коп.) без ПДВ.
Задля продовження використання програмного забезпечення у сферi охорони здоров'я, що

наразi впроваджено та використовуеться Замовником, та з метою розвитку та вдосконаJIення
комп'ютерноТ програми кМедична iнформацiйна система "МIА: Здоров'я">), шляхом розширення rT

функцiональних можливостей, ДУ (ТМО МВС УкраТни по Чернiгiвськiй областi> мас ltоr,реб1, у
закупiвлi додаткових лiцензiй для розширення функцiонатьностi Програмноi пролукuiТ на 2022piK
(Лiцензii розширення функчiоналу (Fеаturе Licence) Комп'ютерноi програми кМедична
iнформацiйна система кМIА:Здоров'я> блок Лабораторiя; Лiцеrrзiя на пiдклlочення пристроIо
(Device Licence) Комп'ютерноi програми <Медична iнформачiйна система <МIА:Злоров'я> блок
Лабораторiя; Лiцензiя iнтегрована (Fеаturе Licence) Комп'tотерноТ програми кМедична
iнформацiйна система <МIА:Здоров'я>> блок Лабораторiя; Лiцензiя розширення доступу (Fеаtuге

Licence) Комп'ютерноi програми <Медична iнформацiйна система <МIА:Злоров'я>).

!ерх<авне пiдприемство кIНФОТЕХ) с розробником та розповсюджувачем програмного
забезпечення, в тому числi комп'ютерноi програми <Медична iнформаuiйна система
"МIД:Здоров'я")), що пiдтверджу€ться Свiдоцтвом про внесенIIя вiломостей до Ресстру виробникiв
та розповсюджувачiв програмного забезпечення серii ВР NЪ 02050, виданого l7.12.2020 року
MiHicTepcTBoM розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства УкраIни.
tsiдповiдно до Свiдоцтва про ресстрацiю авторського права на TBip Nb95108 вiд 02.01.2020р.,
виданого MiHicTepcTBoM розвитку економiки, торгiвлi ,га сiльського господарстI]а УкраТни,

ДП (IНФОТЕХ) е власником авторських майнових прав комп'tотерноi програми кМедична
iнформацiйна система "МIА:Здоров'я").

Згiдно ч, 1 ст.420 ЦК Украiни, ч.1 ст. 8 ЗУ <Про aBTopcbKi та cyMi>ltHi права> об'сктап,tи

авторського права е твори у га_lrузi науки, лiтератури i мистецтва, а саме, KpiM irrшого. комп'lотерlti
програми, компiляцiТ даних (бази даних).
У вiдповiдностi до ст. 18 ЗУ <Про aBTopcbKi та сумiжнi права) комп'tотерrti програшtl] охороI|яIо'гься

як лiтературнi твори. Така охорона поширюеться на комп'Iотернi програми незаJIеIIно вiд способу
чи форми iх вираження.

Частrrнами 1, З ст.15 ЗУ <Про aBTopcbKi та сумiя<нi права) передбачено, що до майнових IIрав

автора (чи iншоi особи, яка мас авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;
б) вик.пючне право на дозвiл або заборону використання твору iншими особами.



Виключне право автора (чи iншоi особи, яка ма€ авторське право) на дозвiл чи заборону
використання твору iншими особами дае йому право дозволяти або забороняти, в тому числi,
вiдтворення TBopiB; переробки, адаптацiТ, аранжування та iншi подiбнi змiни TBopiB. I_[ей перелiк не

€ вичерпним.
Враховуючи те, що,Щержавне пiдприемство (IНФОТЕХ) е сдиним власником майнових прав

на комп'ютерну програму <Медична iнформачiйна система "МIА:Здоров'я">, запланована закупiвля
характеризусться вiдсутнiстю конкурентоспроможних пропозицiй з причин необхiдностi захисту
прав iнтелектуальноi власностi.

Враховуючи вищенаведене, з метою запобiгання в подальшому HecyMicHocTi iснуtочих
технiчних та програмних рiшень, що застосовуються в дiяльностi ДУ кТМО МВС УкраТни rrо

Чернiгiвськiй областi> з технiчни\,Iи та програмниNILI рiшеннями, що можуть бути запропоноваtti
iнпrими учасниками, пiдтверджуеться наявнiсть пiдстав для застосуванI{я переговорноi прошелури

закупiвлi за СРV-кодом ДК 02l:2015 - 48810000-9 кIнформацiйгri системи) вiдповiдно до умов аб.

5 1.2 ч. 2 ст. 40 ЗУ кПро публiчнi закупiвлi>, зокрема: якщо роботи, товари чи послуги моrку,гь бути
виконанi, поставленi чи наданi виключно певним суб'ектом господарювання за наявностi одtlого :з

випадкiв; а саме: <icHye необхiднiсть захисту прав iнтелектуа,,IьноТ власностi>.
Очiкувана BapTicTb закупiвлi: 1045 191,00 грн. (Один мiльйон сорок п'ять тисяч сто

дев'яносто одна грн. 00 коп.) без ПДВ; кiлькiсть послуг - l9; строк дiТ (перiол доступ1,) - 18 послуl'-
безстрокова, 1 послуга-рiк (01 ,01.2022-З|.|2.2022); мiсце надання послуг - проспект Миру, буш217,
м. Чернiгiв, Чернiгiвська область, |4029.

уповrrоважеIlа особа

ДУ <ТМО МВС УкраIни гlо

чеrlнiгiвськiй областi>
АЛЛа ПАРХОМЕIIКО


