
[нформацiя згiдtlо з вимогами постаtlови Кабiнеr,у MitlicT,ýiB YKpairllr Bi;t

11.10.201б NЬ710 (зi змiIlами)

<<Послуги, пов'язанi з програмllим забезпечеIIttям)>

04.08.2022р.

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l1.10.2016 Ns710 <Про еtРективttе

використання державних коштiв> (зi змiнами), [У кТМО МВС УкраТни по Чернiгilзськiй об.ltас,ti,,

(код СДРПОУ 08734598; алреса: проспект Мrру, буl,.217, м. ЧсрrIiI,iв, LIерtлiгiвська trб:tаст,t,. l4029)
надас iнформацiю про переговорну процедуру.

Назва предмету закупiвлi: Лiцензiя доступу до онлайн-сервiсу <Медичtlа iH(lopmraltiйrra

система <МIА:Злоров'я) v.2 (iнтегрована з ЦБД eHealth) (код за ЕЗС ДК 02l:2015 - 72260000-5
<Послуги, пов'язанi з програмним забезпеченням) (722б8000- l)).

Номер процедури закупiвлi у електроннiй системi закупiве:ll,: [JA-2022-08-05-002(l94-a.
Закупiвля здiйснюеться за кошти дер}кавного бtод>кету зl,i.rlttо коIuторис}Iих приз}lаLlеtlь.

Визначення очiкуваноI BapTocTi закупiвлi здiйсrIено враховуючи потребу. OpicHT,oBlra

BapTicTb закупiвлi становить - 382 880,00 грн. (Триста вiсiмдесят двi тисячi грн. 00 коп.) без IUIB.
З метою продовження використання програмного забезпе.IснIlя у сферi охоро[Iи з/lоров'яt. tt{tl

наразi впроваджено та використову€ться Замовltиком, а саме коплп'tо,герлtоТ гtроl,рzlш,lи <Mc.,t1,1,1ttlt

iнформаrriйна система "МIА:Здоров'я")), ДУ кТМО МВС УкраIlrи llo Черrril,itlсьt<iй обjtас,t,i> ltttr:

потребу у закупiвлi лоступ1, до онлайн-сервiсу Комп'tотерrlоТ ltрограми кМедrtчrrа irrt|lclp,rtattilitll-t

система "МIД:Здоров'я") на2022 piK (Лiчензii доступу до онлайн-сервiсу кМелична iH(lopмrartiйrra

система "МIА:Злоров'я") v.2 (iнтегрована з ЦБД eHealth)).

.Щерхсавне пiдприемство <IНФОТЕХ) с розробником та розповсIод}I(увачем програN,{tlоl,()

забезпечення, в тому числi комп'ютерноТ програми кМеличltа illформаItiйlrа сисl,еN{а

"МIД:Здоров'я")), що пiдтверджу€ться Свiдоцтвом про внесення вiломостей ло Ресс,гру tзирсlбttltttitl

та розповсIоджувачiв програмного забезпечення cepii I3P N9 02050, виданого 1 7.12.2020 poKv

MiHicTepcTBoM розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства Украiни.
Вiдповiдно до Свiдоцтва про реестраuiю авторського права на TBip Ns95 l08 вiд 02.01 .2020р..

виданого MiHicTepcTBoM розвитку економiки, торгiв.пi ,га сiльського госполарс,гва YKpaTlrlr. l[ll
<IНФОТЕХ> е вJIасником авторських майttових прав KoMtlt't<lтepHoI проI,рами KMc,,ltt,ttta

iнформаuiйна система "МIА:Здоров'я").
Згiдно ч. 1 ст.420 ЦК Украiни. ч.l ст.8 ЗУ кIIро ав,горсьl<i ,га cyMilclli ltl,tttBa>, tlб"скгltьttl

авторського права с твори у галузi науки, лiтератури i мистеtlтва, а саме, KpiM iпrшоI,о" коп,tlt'ttl,герtti

програми, компiляцiТ даних (бази даних).
У вiдповiдностi до с,г. 18 ЗУ <Про aBTopcbKi та cyMiжlti rlpaBa> кошlгt't<l,герlti tt1-1clt,pirirttt

охороняються як лiтературнi твори, Така охорона поширIос,гься }Ia KoMt-t'lclreplli IIpoI,I)a\ltI

незалежно вiд способу чи форми Тх вираження.
Частинами l, 3 cT.l5 ЗУ кПро aBTopcbKi та сумiжrri llpaBa) ttередбачеllо, шlо .llil itцztйtttltзих Ilpill}

автора (чи iншоi особи, яка мае авторське право) належать:
а) виклtочне право rla викорис],ання твору;
б) виклlочне право на дозвiл або заборону використання твору ittшtими особами.

Виклtочне право автора (чи iншоТ особи, яка мас авторське rrpaBo) на лозtli;l чи :laбclptlttv

викорItстання твору ittшими особами дас йому право лозвоJIяти або забороня,ги. B,гo]\,ly,ltIc.li.
вiдтворення TBopiB; переробки, алаптацii, аран}кування та illшi подiбнi змiltи TBopiB. L{ей ltepe-rirt rrc

с виtlерпним.

IJраховуrочи те, що.Щержавне пiдприемство (IНФОТЕХ)) € слиним власником плайноtзих ltpatз

на комп'ютерну програму <Медичttа iнформаuiйltа сис,гема " МIА:Зjtоров'я "), заплаlIоIJаttа заttl,tt itз. tя

характеризусться вiдсутlriстю конкурентоспроможIIих прогltlзиltiй з IIриLIиIl необхi,цlttlс'l'i ,;tixt,tct'l

прав i н,гелектуаJIьноi власностi.
Враховуючи вищенаведене, з метою запобiгання в поllаJIьшому несумiсttостi iclll,tt,1,Itt\

технiчних та програмних рiшеllь, що застосовуIоться в дiяльнос,гi ДУ (ТМО МВС УкраТllи tttl

Чернiгiвськiй областi> з технiчIIими та програмними рiшеltrlями, що можуть бу,ги зattptllltlttottltIti



iншими учасниками, пiдтверджусться наявнiсть пiдстав для застосування пч)еговорноТ гtроче.лурrr

закупiвлi за СРV-кодом ДК 021:20l5 - 72260000-5 <Посltуги, пов'язанi з tlpoгpaMIlLli\.t

забезпеченням> вiдповiдно до умов аб. 5 п. 2 ч.2 ст. 40 ЗУ кПро пуб.lliчнi закупiв.lli>. зокре]\{а: яl(llt()

роботи, товари чи послуги мо}куть бути виконанi, tlocTaBJletti .lи ttaлatti виключно IIевIlим сl'б'ск'гtllt
господарювання за наявностi одного з випадкiв, а саме: KicHye rtеобхiднiсr,ь зах}lсту IIpitl]

iнтелектуальноi власностi>.
Очiкувана BapTicTb закупiвлi: 382 880,00 грн. (Триста вiсiмлесят ztBi тисячi грrr. 00 коll.) бсз

ПДВ; кiлькiсть послуг - 2; строк надання послуг - квартал (0|.07.2022 - З0.09.2022;01.10.2022
З1j2j022); мiсче надаI{ня послуг - проспект М"ру, бул.217, м. LIернiгiв, ЧeplIil-iBc1,1ca oб:tltc1,1,.

|4029,

уповrrоважена особа

ду <тмо Мвс Украiни по

чепнiгiвськiй областi>>
А"rrла ПАРХоN{ЕtIКо


