
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Код ДК 021:2015 48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки  

(послуги з постачання комп’ютерних програм для захисту робочих місць, серверів) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

Сумського державного університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній 

документації наступним чином: 

«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» 

№ з/п Найменування комп’ютерних програм, які будуть постачатися Кількість 

1 

Комп’ютерна програма для забезпечення захисту робочих 

місць та серверів «ESET PROTECT Essential з локальним 

управлінням. На 1 рік. Поновлення» або еквівалент (для 

захисту 80 персональних комп’ютерів) 

1 примірник 

2 

Комп’ютерна програма для захисту робочих місць та серверів 

«ESET PROTECT Essential з локальним управлінням. На 1 рік. 

Пільгова» або еквівалент (для захисту 170 персональних 

комп’ютерів) 

1 примірник 

3 

Комп’ютерна програма для забезпечення захисту робочих 

місць «ESET Endpoint Security. На 1 рік. Поновлення» або 

еквівалент (для захисту 500 персональних комп’ютерів) 

1 примірник 

 

Технічні характеристики комп’ютерних програм, які будуть постачатися: 

1. Виробник − ESET або еквівалент. 

2. Програми, запропоновані учасником, повинні мати можливість поновлення антивірусних баз та 

програмного забезпечення захисту інформації від вірусів для «ESET PROTECT Essential з 

локальним управлінням» та «ESET Endpoint Security». Поновлення забезпечується на період 

одного року за допомогою локальних серверів поновлень з налаштованими сервісами та включає 

право Замовника на отримання будь-яких змін, оновлень, додатків, доповнень та/або розширення 

функціоналу програмного забезпечення. 

3. Технічна підтримка забезпечується за допомогою авторизованої виробником державної служби 

технічної підтримки, яка повинна працювати в режимі 24х7х365 (цілодобово) та надавати 

можливість зв’язку з технічними спеціалістами по телефону в межах України (без використання 

послуг міжнародного телефонного зв’язку). 

4. Програми, запропоновані учасником, повинні бути сумісними з існуючим сервером 

централізованого керування та активовуватися шляхом додавання ключа до існуючого сервера 

керування. 

5. Мова − інтерфейс та документація комп’ютерних програм повинні бути українською мовою; 

інсталятор багатомовний, який містить українську мову. 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 290 000,00 грн. без ПДВ і визначена відповідно 

до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року 

№275) виходячи з моніторингу цін на ринку. 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі 

включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В 

Сумському державному університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на послуги з постачання комп’ютерних програм для захисту робочих місць, 

серверів. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання 

Сумським державним університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень. 


