
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)) 

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 з веб-хостингу – розміщення сайту (ДК 021:2015 – 

72415000-2 Послуги веб-хостингу) 
2.2. З метою забезпечення функціонування сайтів Академії та її підрозділів задля оперативного 

висвітлення інформації, забезпечення освітнього процесу в закладі вищої освіти необхідно 

провести закупівлю послуги веб хостингу. 

2.3. Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

 
№ 

п/п 

Найменуван

ня 

товару 

Код ДК 

021:2015 

Технічні та якісні характеристики та інші 

характеристики предмета закупівлі 

(вид, навантаження, швидкість, пропускна 

здатність) 

Одини

ця 

вимір

у 

Кіль

кість 

Ціна 

загаль

на 

1 Послуги веб-

хостингу 
72415000-2 Надання послуг починається з моменту підписання 

договору; 

1.1. У послугу входить: 

- надання послуг з розміщення сайтів на обладнані 

виконавця;  

- підтримка веб хостингу. 

1.2. Технічні характеристики: 

Адреса надання послуги – вул. Гонча 34, м. 

Чернігів; Розміщення сайту Академії ДПтС 

academysps.edu.ua(1) та його субдоменних 

сайтів(3) на сервері виконавця: 

Процесор - 2 x 2.4 GHz 

Пам’ять - 20 Gb 

HDD - 50 Gb 

Кількість доменів - 1 

Кількість піддоменів - 5 

Вимоги до операційної системи та 

програмного забезпечення: 

Оперативна система - CentOS 7/ CentOS 8 

Веб - сервіс - Apache/2.4+ 

Проксі сервер - nginx/1.20.1+ 

База даних - 10.0.38-MariaDB 

PHP: 5.4 

Доступ по FTP 

NS Server з 2-ма виділеними IP 

SSL сертифікат Lets Encrypt (з 

автоматичним оновленням) 

Зареєстрований UANIC ADMIN контакт 

для зони edu.ua 

Налаштування NS Server, 

Зміна UANIC Admin контакту.  

Автоматичне щоденне резервне 

копіювання.  

шт. 4 6 000 



Зберігання резервних копій за останні 15 

днів.  

Розгортання сайту і бази даних з резервної 

копії. 

Онлайн підтримка. 

Термін виконання: розміщення сайту в 10-

ти денний термін після підписання 

договору, технічне адміністрування   до 

31.12.2022 
2 Послуги веб-

хостингу 
72415000-2 1.1. У послугу входить: 

- надання послуг з розміщення сайту; 

- підтримка веб хостингу. 

1.2. Технічні характеристики: 

Адреса надання послуги – вул.Лісова,1, 

с.Давидківці, Хмельницька обл;  

Розміщення сайту Територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька 

філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» на віртуальному хостингу 

виконавця: 

      SSD - 5 Gb 

Кількість піддоменів - до 10 

Кількість баз даних  - необмежена 

Трафік - необмежений 

Кількість поштових скриньок - необмежена 

Поштовий web-інтерфейс (RoundCube) - так 

Підтримка шифрування пошти (SSL) - так 

Доступ по FTP 

SSL сертифікат Lets Encrypt (з 

автоматичним оновленням) 

Зареєстрований доменне і'мя: kvs-

school.km.ua в зоні km.ua 

Автоматичне щоденне резервне 

копіювання.  

Розгортання сайту і бази даних з резервної 

копії. 

Цілодобова онлайн підтримка. 

Термін виконання: розміщення сайту в 10-

ти денний термін після підписання 

договору, технічне адміністрування   до 

31.12.2022 

 

шт. 1 1200 

3. Очікувана вартість: 7200 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: 7200  (сім тисяч двісті гривень). 

 

 


