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ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласти догов.lр

(пiд час застосування переговорноi прочелури)

НайменуванЕя замовника:

Категорiя замовника:

Iлевтвфiкацlйввй код замовЕЕка в

едР:

м ic це знаходя(епня зам о вника :

ВЕд предмета закупiвлi:

Узагальвена назва предмета
закупiваi:

Код за €дЕним закупiвельним
сАовнЕком:

Ко му н а л ь н е н е ко м е р цi й н е 
.г 

i ql р 
1л9.,1,]во 

" М i сь ка

;'";Ь;; N92" КраматорськоТ MicbKoi ради

юридична особа,.яка забезпечуе потреби держави

uбо rер"rорiальноТ громади

01990795

УкраТна, м. Краматорськ, 84З06, Донецька обласгь,

вул. flнiпровська ,14

Пlсrrуги

програмне забезпечення - <програмний комплекс

Медична iпфорпlчцiЙ-,ч "о,*Ь 
<Hea]th 24> (код згiдно

дЙЪ; ;;0iЁ 
j 

+вв iЪоЪо-Ы lпфор*ацiйHi системи)

ДК 021:2015:48810000-9: Iнформацiйнi системи

- --- l

Коди та IIазви | 
Кiлькiсть

вИповИвих lT9BlliB 
або

класифiкаторiв. оьсяг

предметазакупrвлii 1 ::::'::""

.;:;-" 
*^- 

l кiлькiсть i Мiсце поставки
j ToBapiB або мiсче
,о*оЪ"rr*я робiт
чв ЕадаЕIIя
послуг

УкраТна,

Краматорськ,
l 84306, flонецька
i область, вул.

! Днlпровська,14

l до 31 грудня
\ 202?

i

1

i

ь
} 

Теплова

l енергiя

rrучл,l-y---- ' 
л iробiтЧИчастпЕ предмет

;;;fi"J(ioTiB) (за 
I 1iii_T:"

наяЪностi1 ] 
,о"л::*

,.
ДК 021:20t5:4B810000-9: l I

iнформацiйнi сисгеми ,;

]

1

Розмiр
оIIАатЕ,
(%)

-1"--"

; Строк
i поставки
i ToBapiB,
i ввковаввя
i робiт чи
l надання
послуг

-r;;; ;;;;;i п"рiол,
l 1 

(лнiв)

l]

Назва
предмета
закупiвлi



Оплата за постачання ПрограмноТ
продукцiТ здi йснюеться Користувачем
впродовж 10 (десяти) робочих днiв
вiд дати пiдписання flоговору на
пiдставi належно оформлених AKTiB
прийому-передачi Програмноt
продукцiТ (далi - Акт) таlабо рахунку
Постачальника, або на iнших
додатково узгоджених Сторонами
умовах flоговору

пiсляоплата

l]
,Щжереао фiнансуванЕя закупiвлi:

.Щжереао фiнансування закупiвrri

Власний бюджет (кошти вiд господарськоТ дiял

Iпформашiя про Jr.Iасника (yracниKiB):

;

-......-.,- .- - .--l....-
bHocTi пiдприемства) l
......д ** , ._,_. ., }._

НайменуванЕя постачаАьника
ToBapiB, ввконавця робiт чп
надавача посдуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю <3доров,я 24>

Iлентвфiкацiйццй код
Jrчасцика в €ДР або
реестрапiйпвй Еомер
oolllкoвot картки
пдатЕЕка податкiв або
серiя та цомер
паспорта (лая
фiзччних oci6, якi
через cBoi реаiгlйпi
перекоЕанЁя
вlдмовдяються вlд
прпйняття
реестрашiйного номера
обдiковоi карткц
пАатЕиIrа податкiв та
офlцrЕЕо повlдоми^ц
про це вiдповiдвпй
контро^юючий оргав l
мак)ть вlлмiтку у
пасчортi)
постача^ьЕIIка
ToBapiB, викопавця
робiт чи Еадавача

мiсцезваходrкеЕця
та контактпi номери
теаефопiв JrtlacпEKa
(учаснвкiвl, з яким
(якимшl проведецо
переговорЕ

Узгоджена
цiва
пропозичii
JrчасЕЕка
процедури
закупiваl

)4119 Укра'[на
4. Ки'[в, вул.

ька, буд.21
<<А>>

2t9 942,00
UAH без ПДВ

]

лlТ:

i

391зв976

ел:+з0800756856

Надання
послуг

10 Робочi 100

Опис Сума

219 492,00 UAH



Умова застосуваЕЕя Еереговорвоi цроцедурп закупiваi вlдповiдЕо до частЕЕЕ

лругоi cтlaT.гi 4о Закону Украiни "Про пуб.tiчнi закупiваi"

Вiдсутнiсть конкуренцiТ з технiчних причин

Обrруптування застосуваIIня переговорrrоi процедури закупiваi з

посиданням Еа експертвi, Eopп{aт.EBBi, техпiчвi та iBuri локумеЕтЕ, що

пiдтверджують ваявпiсть умов застосування переповорноi процедури

закупiв.ri
ПИстава для застосування зазначеноi' процедури" ч, 2 cTaTTi 40 3акону Украiни <Про публiчнi

закупiвлi>> вИ 25.12,20isp. Meэzz-VII (зi змiнами): <роботи, товари чи посJ7уги можуть бути виконанi,

поставленi чи наданi виключно певним суб'сктом господарювання за наявностi таких випадкiв: icHyc

необхинiсть захисту прав iнтелектуальноi' власностi; вiдсунiсть конкуренцii'з технiчних причин>>,

Мiж КНП <MicbKa лiкарнЯ N92> кмР та ТоВ <3доровh 24> протягОм 2021 року було укладено договiр

на Програмне забезпечення - <<ПрограмниЙ комплекс Медична iнформацiЙна система <Health 24>, по

моделi SaaS на базi власних хмарних обчисllювальних потужностей (онлайн - доступ у формi пiдписки),

з наданням виповиних лiцензiйних ключiв, а також супутнi посl7уги щодо впровадження програмного

эабезпечення.
Робiтниками ТОВ <Здоровh 24> вИповИно до умов вищезазначеного договору було проведено

навчаннЯ персоналУ КНП <MicbKa лiкарнЯ N92> кмР (в т,ч, наданО допомоry у cTBopeHHi профiлiв, у

веденнi записiВ та iнших аспектiв роботи iз системою),

ТОВ <3доровИ 24>> € юридичною особою, яка заре€стрована згИно норм дiючого законодавства

Украiни (Код €ДРПОу 39138976, Ддреса:04119, м.Киi'в. вул.,Щехтярiвська, буд,21, лiт, Д) та володiе

виповиною господарською правоздатнiстю на укладання правочинiв,

Згhно Рiшення про ре€страцiю договору, якийблосустъся права автора на TBip за реестрацiйним

номером 426з вИ 11,0з.201g року та про ре€страцiю авторського договору вИ 04,02.2019, N904/02 про

передачу (вiдчуження) майнових прав i прийняло рiшення заре€струвати авторсьКий договiр, вИповИнО

до якого майновi npi"u на TBip, ТОв <Здорови 24> володiе достатнiм обсягом прав на володiння та

розпорядження Предметом закупiвлi, яка захищена комплексною системою 3ахисту iнформацi| ITc

Медична iнформацiЙна система <Health 24>,

також виповино до Виповино до п.3 ст,8 Закону Украiни <про авторське право i сумiжнi права>,

комп'ютернi програми € об'€ктом авторського права у галузi науки. На пИставi ч.2 ст,11 цъого 3акону,

авторське право на TBip виника€ внаслИок факту його створення, !ля виникнення i здiйснення

авторського права не вимага€ться реестрацiя твору чи будь-яке iнше спецiальне його оформлення, а

також виконання будь-яких iнших формальностей. ТоВ <Здоров'я 24> належать aBTopcbKi майновi права

на о6'екти авторського права - Програмне забезпечення (комп'ютерна програма) Програмний комплекс

<Мфична iнформацiйна система <Health 24> (Рiшення MiHicTepcTBa економiчного розвитку iторгiвлi про

реестрацiю договору який стосуеться авторського права на TBip N9 426з вИ 11,0З,2019 р,)

ТОВ <Здоров'я 24> с постачальнико, Прuдr"rу закупiвлi, забезпечуе впровадження та адаптацiю цiсi'

медичноi' iнформацiЙноi'системи в закладах охорони здоровh з використанням зазначених об'сктiв

авторського права| та € виключним оператором даноi'медичноi'iнформацiйноi'системи, оскiльки робочi

мiсця повиннi функцiонувати на ocHoBi та з використанням дани\ tдо мiстяться у програмному комплексi

<rмедична iнформацiйна система Health 24>, будь-яке несанкцiоноване втручання у цю програму може

тракryватись як порущення прав iнтелектуальноi' власностi Тов <3доров'я 24>, Залучення iншого

постачальника медичного програмного забезпечення в даному випадку може при3вести до порушення

прав iнтелектуальноi'власностi на комп'ютерну програму <Програмний комплекс <<Медична iнформацiйна

система Health 24>.

kpiM цього, залучення iнLаого постачальника iнчLоi'медичноi'iнформацiйноi'системи може призвести

до iнформацiйноi' HecyMicHocTi, неоптимального функцiонування iнформачiйного середовища MIC

погiршення або порушення рiвня iнформацiйноj'безпеки, виникнення вразливостi, цlо впливатимуть на

захищенiсть комплексу в цiлому пов'язаноi' з експлуатацiею i технiчним обсllуговуванням, Змiна

постачальника MIc не можлива без втрат iнформацiйних даних закладh оскiльки не icHyc технiчноi'

можливостi переносУ локальниХ даних медичного закладL зокрема: бази пацiентiв (в тому числi

особистих даних та декларацiй), штатного розкладу медичного персоналу та календарiв прийому лiкарiв,

iнформацiйних даних електронноi' медичноi' карти| iнформацiйних даних бази дiагностичних знiмкiв

(рентген, мрa Ю та iHuli), шаблонiв та статистичних звiтiв,' 
Враховуючи обЬктивну вtдср,нiсть конкуренцii' lцодо надання права використання Предмету закупiвлi

та потреби отримати послуги зi впровадхення в того самого постачальника 3 метою забе3печення

cyMicHocTi з наявними товарами| роботами чи послугами, оскiльки 3aMiHa постачальника (виконавця робiт,

надавача послуг) може призвести до виникнення проблем технiчного характеру/ тендерним koMiTeToM

було прийнято рiшення про необхiднiсть застосування переговорноi'процедури на пИставi частини 2

cTaTTi 40 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi> вИ 25.12.2015р. N9922-VII (зi змiнами) - роботи, товари

чи поспуги можуть бути виконанi, поставленi чи наданi виключно певним субёктом господарювання 3а

наяsностi таких випадкiв: icHyc необхИнiсть захисту прав iнтелектуальноi' власностi; вiдсутнiсть



r*Y::::",'JЁX|'JX!X#X!!з 
ст,в закону украiни <про авторське право iсУмiЖНi ПРаВа> КОМП'ЮТеРНi

програми е обёктом авторського права у yалузi науки' 
i>, пtпсговоDна прс

виповино до Закону Украiни опро'- пуiлiчнi закупiвлi> переговорна процедура закупlвлl

використовУ€ться замоВникоМ як винятоК i вИi,iовiд"О до якоi'3амовник укладае договiр про закупiвлю

пiсляпроведеНняпереговорiвЩоДоцtнитаiншихУмовдогоВорУпрозакупiвлюзодНИмабокiлькома
учасн и ка м и п роцедурi за куп i вл i,

';::',::Нi':!;::#:;:::'мкуп влю за r:!"_:::,:::::?i::::,:i:;::,:;::#",,;y;; :iy;";,Щля участi у переговаРаХ На зaKyllla,llцJ 5О 
' tформачiЙна система <Health 24>), по

щiогрiмне забезпечення - оПрограмН"Й :У:?::,!::::::л:"й /пнлайн _ достyп у формi пiдписки),

'::;::::::,::7:r:";:";;'":;:i:::,;,;;;iiy;:1*izi!:i:":#;::#:l"!:::,::;:;::|;:"::;::::;XLXl!,"i;;,i"i,iii"* youi", ilury::::::::i:::::::,",i:ж:,"Ё",::.,;;;i
забезпечення були запроuLенi ТОВ <Здоровh iстотних умов !оrовору (в т,ч, цiни),

Голова тендерного
,Юськова Г.I.

а


