ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-18-010032-b

Найменування замовника:

Одеський державний екологічний університет

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

26134086

Місцезнаходження замовника:

Україна, м. Одеса, 65016, Одеська область, вул.
Львівська, 15

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Послуги з постачання програмної продукції
засобами мережі Інтернет

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:72260000-5: Послуги, пов’язані з
програмним забезпеченням

Hазва предмета закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів)
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Доступ до WEB-сервера і бази
даних комп’ютерної програми
«Інформаційно-Аналітична
Система Управління
Фінансовими Ресурсами
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України», її
використання, оновлення і
технічну підтримку

ДК 021:2015:
72260000-5 —
Послуги, пов’язані
з програмним
забезпеченням

1 послуга

Україна,
м.Одеса,
65016,
Одеська
область, вул.
Львівська, 15

від 01
березня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Надання послуг

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 25

Інформація про учасника (учасників):

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Календарні 100

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні
переконання відмовляються
від прийняття
реєстраційного номера
облікової картки платника
податків та офіційно
повідомили про це
відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

Вищий навчальний
заклад Укоопспілки
"Полтавський
університет
економіки і торгівлі"

01597997

36014, Україна,
Полтавська область,
місто Полтава, вул.
Коваля, 3

12 048 UAH

+380532560850
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
З 2013 року Університет користується комп’ютерною програмою «ІАСУ ФР». Виключне право на
надання послуг з постачання програмної продукції засобами мережі Інтернет, а саме: доступ до
WEB-сервера і бази даних комп’ютерної програми «Інформаційно-Аналітична Система Управління
Фінансовими Ресурсами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» (надалі – «ІАСУ ФР»)
передане Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавського університету економіки і
торгівлі». Авторські права на об’єкт інтелектуальної власності не передавалися покупцю,
Університет отримав право користування вказаним програмним комплексом. У відповідності до
представленого Свідоцтва Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти
і науки України про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «ІнформаційноАналітична Система Управління Фінансовими Ресурсами Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України» за № 45192, дата реєстрації 16.08.2012 р., авторські права належать колективу у
складі Бєлкін Л.А., Гнибіда А.А., Куліков П.М., Лисенко Ю.Г. На протязі 2013-2020 р.р. Університет
підписував Договори про отримання послуг з постачання програмної продукції засобами мережі
Інтернет, а саме: доступ до WEB-сервера і бази даних комп’ютерної програми «ІАСУ ФР», її
використання, оновлення і технічну підтримку.
Враховуючи вищенаведене, на ринку послуг інформаційно-технологічного обслуговування
комп’ютерної програми «ІАСУ ФР» відсутня конкуренція з технічних причин. Виключне право
обслуговування цієї програми належить Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі».

