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^ Проведення переговорiв з учасником - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю<3доров'я 24>, що до no.r"rb""" 
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"" 
c"li власних хмарнихобчислювальних потужностЪИ (оппrИп - до."уп У' фойi-"iо"".-П, з наданнямвiдповiдних лiцензiйних *очй а Takoxt супутl*i послуги щодо впроtsадженняпрограмного забезпечення iз застосуванням переговорноi процедури.

ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУДЕННОГО СЛЮ(АЛИ:

*-,iТ'"Ъ ;::fi"'#;:";x:i Й;;Й'Ё,,' 
"*, повiдомила членiв тендерного

,u * * дл" i uд. *й 
- 

й;;; ;;' ;, - ч: {J;Ж;' ffжI',т ж# [ : ix ffiт; :ж3,ýНi;;карток пацiента, ведення 
",цiоrrр"о.о лiкування, ведення лабораторних тафУНКЦiОНаЛЬНИХ ДОСЛilЖеНО 

"n 
Ji*oro, urnop".rouy.r"., програмне эабезпечення _<<ПРОГРаМНИй КОМПЛеКС Медичпu iнбормацlина сиБ.r" <Health 24>> (падалi також _ПРеДМеТЗаКУПiвлi; код,3дlо"f дй ozi,io-iil;;;;Ёoojn Iнформацiи"i .r.r.*и], по моделiSaaS На баЗi власних хмарни* обчиБ;;"";;;;;;;;;;;; Ё;;;''J oo."rn у фов.мi;frЖ?;"-}ЖfrЖi; ::ахi:*жf ""- 
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Мiж КНП <MicbKa лiкарня Ns2> кМР та ТоВ кЗдоров'я 24> протягом 2021 року булоУКЛаДеНО ДОГОВiР На ПРОГРаМНе Забезпечення --lпро.рu*пiи *ornrr*n. медичнаiнформацiйна система <Health 24>, по *од"ri SaaS 
"" базi uor.r"* хмарнихобчислювальних потlпкностей [онлайн - дйуп ; формi пiдпнски), з наданням

:ffi:ffiL #*'*1Х}ý. 
П'*"Й, а ТаКОЖ СУПУтнi поЪпуr" щод; впровадження

Робiтниками ТOв <3доров'я 24> пjдповiдно до умов вищезазначеного договору булоПРОВеДеНО НаВЧаННЯ ПеРсоналу КНП <Йiсьпu nt*up"" Йф, i" ;i:;l'j""" допомогу устворённi профiлiв, у веденнi записiв та iнших аспектiв роботи iз системою],ТОВ <3доров'я 24>> с юридичнчч^"-ч:р, 
"n" 

,"р"€стрована згtдно норм дiючого,ЗаКОНОДаВСТВа УКРаIНИ (КОД €ДРПОУ Зgl3Вg7Ё,;оЪ;;, 04119, м,киiв. вул.ffехтярiвська,



--^*^^at t,л! на уI(ладання

буд.2J-, лiт. А) та володiе вiдповiдною госпOдарською правоздатнlстю

правочинiв. л. ) договору, який стосу€ться.права автора на TBip за

3гiдно Рiшення про ресстрацltс 
реъстрацiю авторського договору

:;.;iтНl,;джrurli"::jjЁ#iiЦi#iНil};;";*_прuu,llр,"порiшення
зареЕструвч"" uurорський договФ,'вiдповlдн" ,t" j_т;;;-Йаrrн'о"i :,|.т" 

на TBip, ТОВ

<<Здоров'Я 2.4> володiе достатнir "_1::."; 
прав на володiння та розпоряджеЕЕя Предметом

закупiвлi, яка захищена *оrпо.*.пою системоЮ ;;;Й'iНфОРМаЦii iTc МеДИЧНа

;оЪцхi}ж;;;;;i"-ff giХJJJiо"ооо";,.",s_.?^y:ул:S::нIJ^"автОРСЬКеПРаВОi

сумiжнi права> *o"n'rrupHi програми с о6'ектоpI u",{p,ono,o права 
1_галузi 

науки, На

пiдставi ч.2 ст.]*1 цього Закону, авторське право "" 
,uip виникас внаслiдок факту його

ствOренЕя. flля виникнення. i здiйснЬння авторсь*о,о npu"" не вимагаеться ре€страцlя

тВорУчибУдь-якеiншеспецiальнейогоофорМлення,аТакожВиконанItябУдъ-якихiнших
формальностеи. тББ *iдоров,я 24о належать .*;;;;;i майновi ]рава 

на о6,екти

авторськОго права - ПрограМr. *uо"ПеченнЯ [комп'ютерна програма) Програмнии

комплекс <медична iнформацiи"й--.".".*u .i'ealth 24О -1РiШеННЯ 
MiHicTePcTBa

економiчного розвитку i тортiвлi 
_ 

nfo р...rрацiю договору який стосу€ться авторського

права на TBip *, П]Zi'Jiд rr,ОЗ,ZО'_'о l ____закчпiвлi, забезпеч
ТоВ.<<Здоров.я24r>€постачал"'"*о*ПредметУзакУпiвлi,забезпечУ€ВпроваДження

та адаптацt* цili, *uд"rrоi_.iнформашiйпот ,""й u ,u*n_y1,,:yoo"' здоров'я з,

в}lкористанням;;;;;;;;", о6,скi* авторського права, та е виключним.оператором даноl

медичноi i"ф"р;;;йоi .".r.*". й;;;;;' рОбОЧi МiСЦЯ ПОВ И HHi фУНКl\lОНУВаТИ На oc*o*r

тазВикорисТанняМД"YY*,-,щомiстятьсяупрограМноМУкомплексi<<Медична
iнформацiиrr" .r.r"ма Health 24>, будь-яке Heca'*uio"ouu"e втручанfiя у цю програму

N{оже трактуватись як порушенн" npuu iнтелеКТУа;;;;i ВЛаСНЬСТi ТOВ <3ДОРОВ'Я 24>>'

залучення iншого постачальника й"дпrч"о.о програмного забезшечення в даному

випаДкУМожеtIризвестидопорУ*.нНяПраВiнтелектУальноiвласностiНакоМп,юТернУ
програму кПр о грам вий к о м пл е*, ;й;о;"i" r-ч:-l tацi 

itHa си стем а Н ealth Z 4),

KptM цьогоiraпlr.r.*r" iншого постачаJIьника iншоi медичноТ iнформацiйноi системи

мO}ке призвести до iнформацй""i-,".y*icHocTi, неоilтималl"::_" функцiонування

iнформацiиноiо .&ъо"-ir"i^ мrЁ,'по;i;;-;r" або пОРУШеННЯ РiВНЯ iНфОРМаЦiЙНОi

безпеки, виникнення вразливостi, що впливатимуть на захищ""iсть комплексу в цiлому,

пов'язаноi з експлуатацiею i технiчничr обслуговуванням, Змiна постачальника MIc не

vl0жлиВабезвтратiнфсlрмацiйнихдани*."*,,11ч,:л.*iпоп":"]:"r:..л-нirrноiможливостi
переносУпо*uпо*'*Даних*.д"чt,о,озакладУ,,опр**",б"'i]:::нтiв[втомУчислi
особистих дu"* та декларацiйJ, штатного роu*пuду **дr*rоrо 1"Р::"*У 

Та КаЛеНДаРiВ

прийомУ лiкарiв, iнформацiйчrах даних еле_llрl;;;i'Йедиqноi карти, iнФорплацlйних

даних бази дiагностичних r"i**Ё6;;;,"", мрт, Ki та iншi1, шаблоttiв та статистичних

ВраховУючио6'ективнУвiдсУтнiстьttонкУРенЦiiщодонаданняii;;.Jlъ;-;;;;;
предмету закупiвлi та по;ре,6й оrр'*u,и послуги зi впровадж:ння в того самого

постачальr"пi , метою ,uO*rn.u.",i" .yriaHocTi з наявнийИ тов_арами, роботами чИ

послугами, оскiльки замiна по"^,оu,"нЙка [викоrlu"цо ryбj::,:ff;гi*т:I;r_ън:
призвести до 

-urп"пrпеняя 
проблем технiчного характерУ, тендерним;Ё;";;;;

прийнято pi**rr"-rpb п.оО"iдпiсть засто,уuч"*"'пuр"оuорпоТ процедури на пiдставt

частини 2 cTaTTi 40 Закону Y*puT"" ..Пг" "fунi закупiuлi> - роб,оти, товари чи посJtуги

мо}IqУТЬбУгивиконанi,пOставленiчинаданiu'*п,о"попеВниМсУ6'ектомгоспоДарюВання
за наявt{ос'i таких влtпадкiв: i,"p п"оЁхiднiсть захисту прав iнтелектуальноi власностr;

вiдсутнiсть конкуренцii з техrriчних причин, 
ське право i сумiжнi

Також у вiдповiдностi ло п,З ",В 
З,*о"у Украiни кПро aBтop
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власних хмарних, ":].::i:,;;i;,""* клrочiв, а також суl
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Толова Л,А,, заступник головного бргалтера
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