Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

п/п

1. Замовник:
1.1. Найменування: Академія Державної пенітенціарної служби;
1.2. Код: за ЄДРГІОУ: 08571788;
1.3. Місцезнаходження: вул. Гонча, 34, м. Чернігів, 14000;
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмету закупівлі: послуги веб-хостингу (ДК 021:2015: 72410000-7 Послуги провайдерів).
2.2. З метою зовнішнього забезпечення функціонування освітнього процесу у формі
дистанційного навчання та використання платформ для дистанційного навчання,
необхідно провести закупівлю послуги веб хостингу.
2.3. Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
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Послуги вебхостингу

72410000-7

Адреса надання послуги – вул.
Гонча, 34, м. Чернігів.
Надання послуг починається з
моменту підписання договору та
по 30.06.2022 включно;
1.1. У послугу входить:
- надання послуг веб-хостингу;
- підтримка веб хостингу.
1.2. Технічні характеристики:
RAM: не менше 4 ГБ;
- CPU: 3х2500 MHz;
- Дисковий простір (SSD): не
менше 50 ГБ;
- канал: 100 Мбіт.
- FTP-акаунти – 10 або більше;
- Бази даних MySQL – 6 або
більше;
- Кількість поштових скриньок –
необмежена;
- PHP Memory Limit - 160 Мб.
1.2. Об’єкти обслуговування:
Академії
Державної
пенітенціарної служби 14000,
вул. Гонча, 34, м. Чернігів;
1.3.
Надання
безперервного
доступу
до
віртуального
хостингу. Створення резервної
копії не менш ніж один раз на
добу. Забезпечення технічної
підтримки. Гарантування безпеки
даних.

7500

3. Очікувана вартість: 7500 грн.
4.Обгрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням

проведеного моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу
загальнодоступної інформації про ціну послуги (тобто інформації про ціни, що містяться у
мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в
електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо) з урахуванням
індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют. Очікувана вартість предмета закупівлі
складатиме: 7500 (сім тисяч п’ятсот гривень).

