
Номер тендеру в 
ЦБД

Тип процедури
Предмет 
закупівлі

Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної 

вартості предмета закупівлі

      Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом 
порівняння ринкових цін, а саме: направлено запити цінових 
пропозицій потенційним виконавцям, що надають аналогічні 
послуги та отримано 3-и комерційні пропозиції надавачів послуги. 
Орієнтовна очікувана вартість закупівлі була сформована шляхом 
розрахунку середньої вартості цін згідно комерційних пропозицій від 
постачальників і становить: 848 044,14  грн.  в т.ч. ПДВ 141 340,69 
грн. До очікуваної вартості закупівлі враховано вартість оплати 
послуги з передачі електричної енергії та не включено вартість 
послуг з розподілу Оператору Системи Розподілу.

UA-2021-03-19-006680-
b                            

Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                
Електрична 

енергія                                                                                                                                                                                                                                            

09310000-5 
Електрична 

енергія

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
1. Загальний прогнозований обсяг споживання, що закуповується:353 000 кВт/год; 
2. Клас споживача(за ступенем напруги): 2.
3. Група площадок вимірювання «А» з АСКОЕ.
4. Термін постачання: до 31 грудня 2021 року.
5. Споживач приєднаний до системи розподілу Оператора системи розподілу – ПрАТ «Київські електромережі».
6. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії регулюються наступними нормативно-правовими актами:
 Закон України «Про публічні закупівлі» останньої редакції;
 Закон України «Про ринок електричної енергії» останньої редакції;
 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного 
ринку електричної енергії»;
-Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375; - Кодекс 
комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 311;
- Кодекс системи розподілу затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 310;
- Кодекс системи передачі затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 309;
- Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Правила ринку та іншими нормативними актами прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії». 
Безперебійне постачання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень;
 - комерційна якість постачання;
Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості 
електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги 
електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014). Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 
11.4 розділу XІ КСР. Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними 
проводами: - для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом; - для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами. Зміна 
напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги. Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах: 1) для систем, які синхронно 
приєднані до ОЕС України - 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц + 4 % ( - 6 %) протягом 100 % часу; 2) для систем без синхронного приєднання до ОЕС України - 50 Гц ± 2 % 
протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу. Показник довготривалого флікера (мерехтіння), спричиненого коливанням напруги, для мереж низької напруги має бути 
меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження. 95 % середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги електропостачання, усереднених на 10-хвилинному 
проміжку, для мереж низької напруги мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності. Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги 
електропостачання, ураховуючи всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж низької напруги має бути меншим чи рівним 8 %. Показники якості електричної енергії для мереж середньої та 
високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014. Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної 
енергії між електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі операторами системи розподілу (далі 
– ОСР), регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), та які набрали чинності 11 червня 2018 
року.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-03-19-009092-c                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         

Роботи з капітального ремонту 
нежитлової будівлі по проспекту 
Степана Бандери, 19 в Оболонському 
районі міста Києва (коригування)                                                                                                                             

45453000-7 Капітальний ремонт і 
реставрація

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відображено в проекті, на 
який отримано позитивний висновок Державного підприємства «Спеціалізована державна 
експертна організація – центральна служба української державної будівельної експертизи» ДП 
«Укрдержбудекспертиза».

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена розрахунковим методом, шляхом аналізу 
проектно-кошторисної документації згідно експертного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза» 
№00-0885-20/ЦБ від 22.12.2020р. та враховуючи суму підписаного Договору №61 від 
06.04.2020 року з ТОВ «САТІ-НОВА СОЮЗ».



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-03-18-008977-c                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         

Послуги з встановлення на 
персональні комп'ютери Програмного 
комплексу АВК-5 "Автоматизований 
випуск на ПЕОМ кошторисно-
ресурсної  документації"                                                                                                              

72260000-5 Послуги, пов’язані з 
програмним забезпеченням

Програмний комплекс АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної 
документації» забезпечує можливість перевірки кошторисів, договірних цін та актів виконаних 
робіт (форма №КБ-2в). Умови придбання та супроводження ПК АВК-5 у всіх офіційних дилерів 
на території однакові.

Вартість з встановлення на персональні комп'ютери Програмного комплексу АВК-5 
"Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації" шляхом надання 
інсталяційних паролів для 2 робочих місць (2 з підсистемою "Підрядник") встановлюється ТОВ 
«НВФ «АВК Созидатель» та оприлюднюється на офіційному сайті компанії http://avk5.com.ua та 
є однаковою для всіх офіційних дилерів на території України.
Очікувана вартість закупівлі складає 9 150,00 грн. відповідно до цін на на офіційному сайті 
компанії http://avk5.com.ua
Кошти заплановані за КПКВК 2308010 на 2021 рік за статтею 2240 Оплата послуг (крім 
комунальних).



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-03-04-011905-c                            Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                
Програмна продукція для 
антивірусного захисту кінцевих точок                                                                                                                                                                                                  

48760000-3 Пакети програмного 
забезпечення для захисту від вірусів

Програмна продукція для антивірусного захисту дозволить забезпечувати рівень інформаційної 
безпеки при використанні персональних комп’ютерів для виконання службових обов’язків 
працівниками Національної служби здоров’я України, а також забезпечить захист робочих 
станцій від комп’ютерних вірусів, загроз нульового дня, криптолокерів, контроль використання 
знімних носіїв та отримання підтримки щодо перевірки файлів на наявність злочинного 
програмного коду, отриманих через канал “корпоративна електрона пошта”.
Відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 
373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» в НСЗУ для захисту 
інформації що циркулює повинен бути впроваджений антивірусний захист кінцевих точок.
Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відображено в технічній специфікації 
(додаток до Тендерної документації).

Очікувана вартість закупівлі становить 1 300 133,00 грн., вона сформована шляхом визначення 
середньої арифметично вартості з отриманих комерційних пропозицій та вартості 70% від 
вартості за GPL.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-03-04-002897-b                            Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                
Технічна та сервісна підтримка 
серверного обладнання  Cisco 
HyperFlex HX-Series                                                                                                                                                                               

72250000-2 Послуги, пов’язані із 
системами та підтримкою

Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розраховано відповідно до параметрів 
існуючого обладнання, а саме:
* Кількість одиниць серверного обладнання – 3 шт;
* Строк дії технічної підтримки – 1 рік;
* Строк реакції виробника на інциденти в роботі обладнання повинен відповідати базовому 
рівню підтримки, то що.
Докладно технічні та якісні характеристики відображено в технічній специфікації (додаток 3 до 
Тендерної документації), а також в специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

Розрахунок очікуваної вартості здійснено відповідно до Положення про тендерний комітет та 
уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров’я України, а саме за середнім 
арифметичним з отриманих комерційних пропозицій.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

Орієнтовна очікувана вартість закупівлі була формована на основі прогнозованої оптової 
ринкової ціни на електричну енергію або тарифів на послуги з розподілу/передачі електричної 
енергії та на послуги постачальника останньої надії» ціни, за якими здійснюється постачання 
електричної енергії постачальником «останньої надії», відповідно до Постанови НКРЕКП від 
05.10.2018 № 1179.

UA-2021-03-02-002970-c                            
Переговорна процедура 

(скорочена)                                                                                                                                                                                                                             
Електрична енергія                                                                                                                                                                                                                                            09310000-5 Електрична енергія

1. Загальний прогнозований обсяг споживання, що закуповується:80 000 кВт/год; 
2. Клас споживача(за ступенем напруги): 2.
3. Група площадок вимірювання «А» з АСКОЕ.
4. Термін постачання: до 08 травня 2021 року.
5. Споживач приєднаний до системи розподілу Оператора системи розподілу – ПрАТ «Київські 
електромережі».
6. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії 
регулюються наступними нормативно-правовими актами:
 Закон України «Про публічні закупівлі» останньої редакції;
 Закон України «Про ринок електричної енергії» останньої редакції;
 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного 
ринку електричної енергії»;
-Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій 
споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375; - 
Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ КП від 
14.03.2018 року № 311;
- Кодекс системи розподілу затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 310;
- Кодекс системи передачі затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 309;
- Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Правила ринку та іншими 
нормативними актами прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної 
енергії». 
Безперебійне постачання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень;
 - комерційна якість постачання;
Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості 
електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають 
відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги 
електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 
50160:2014). Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 
глави 11.4 розділу XІ КСР. Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги 
загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між 
фазними проводами: - для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та 
нульовим проводом; - для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами. 
Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги. Частота 
напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах: 1) для систем, які 
синхронно приєднані до ОЕС України - 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц + 4 % ( - 
6 %) протягом 100 % часу; 2) для систем без синхронного приєднання до ОЕС України - 50 Гц ± 
2 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу. Показник 
довготривалого флікера (мерехтіння), спричиненого коливанням напруги, для мереж низької 
напруги має бути меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження. 95 % 
середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги електропостачання, 
усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути в межах від 0 
% до 2 % від складника напруги прямої послідовності. Сумарний коефіцієнт гармонічних 
спотворень напруги електропостачання, ураховуючи всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж 
низької напруги має бути меншим чи рівним 8 %. Показники якості електричної енергії для 
мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості 
електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014. Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-
продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, а також їх 
взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі 
операторами системи розподілу (далі – ОСР), регулюються Правилами роздрібного ринку 
електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), 
та які набрали чинності 11 червня 2018 року.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-02-26-009654-a                            
Відкриті торги з 

публікацією англійською 
мовою                                                                                                                                                                                                                

Послуги з супроводу програмного коду 
центральної бази даних електронної 
системи охорони здоров’я                                                                                                                                                              

72250000-2 Послуги, пов’язані із 
системами та підтримкою

Однією з функцій НСЗУ, відповідно до повноважень, є забезпечення  функціонування 
електронної системи охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) та визначення напрямків її розвитку. При 
цьому ЕСОЗ є інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує автоматизацію 
ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, 
розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному 
вигляді. 
На сьогодні використання ЕСОЗ є обов’язковим для всіх надавачів медичних послуг, які уклали 
договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій, та їх залучених до виконання такого договору осіб. 
Надавачі зобов’язані вносити медичні записи про надання медичних послуг в амбулаторних 
умовах, про госпіталізацію, виписку зі стаціонару, записи про направлення та рецепти на 
лікарські засоби, які підлягають реімбурсації.
Для уникнення перебоїв у роботі ЦБД ЕСОЗ і втрати медичних даних пацієнтів, зареєстрованих 
в ЕСОЗ виникла потреба у закупівлі з супроводу програмного коду ЦБД ЕСОЗ. Перелік робіт та 
очікувані результати описані в Тендерній документації.

Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій 
відповідно до Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної 
служби здоров’я України. Орієнтовна очікувана вартість закупівлі  складає 18 616 667,00 грн.
 Кошти передбачено КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення»  на 2021 рік за КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних).



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-02-17-005997-b                            Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                
Програмна продукція до мережевого 
обладнання                                                                                                                                                                                                                  

48210000-3 Пакети мережевого 
програмного забезпечення

Експлуатація інфраструктурних і облікових систем НСЗУ, а саме:
* Централізована авторизація користувачів НСЗУ – Active Directory;
* Корпоративна поштова система;
* Сервера баз даних;
* ПЗ бухгалтерського обліку;
* ПЗ управління персоналом та розрахунку заробітної плати;
* ПЗ дистанційного навчання та навчання персоналу;
* ПЗ документообігу;
* Системи миттєвих повідомлень;
* Корпоративного порталу;
* Системи бізнес аналітики та централізованого сховища даних
потребує надійного високопродуктивного ядра мережі с функцією відмовостійкості для доступу 
користувачів до корпоративних сервісів, а громадян України до публічних сервісів НСЗУ. Також 
побудований власний контакт центр НСЗУ накладає додаткові вимоги до граничних 
маршрутизаторів по надійності та шифруванню трафіку, який передається через відкриту 
мережу інтернет від провайдерів телефонного зв’язку.
Тому необхідна закупівля ліцензій (програмної продукції) на існуюче мережеве обладнання 
НСЗУ, а саме:
* Ліцензії підтримки протоколів маршрутизації до комутаторів ядра мережі;
* Ліцензії шифрування та колування трафіку до граничного маршрутизатора.
Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відображено в технічній специфікації 
(додаток 3 до Тендерної документації), а також в специфікації, що є невід’ємною частиною 
договору.

Очікувана вартість закупівлі дорівнює середньому значенню з отриманих комерційних 
пропозицій та становить 663 619,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі 
отриманих комерційних пропозицій відповідно до Положення про тендерний комітет та 
уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров’я України.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-02-17-003387-c                            Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                Програмна продукція Cisco HyperFlex                                                                                                                                                                                                                           
48210000-3 Пакети мережевого 
програмного забезпечення

Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розраховано відповідно до параметрів 
існуючого обладнання, а саме:
* Кількість примірників програмної продукції дорівнює кількості одиниць серверного обладнання 
– 6 шт;
* Строк дії програмного забезпечення – 1 рік;
* Строк реакції розробника на інциденти в роботі ПЗ повинен відповідати базовому рівню 
підтримки, то що.
Докладно технічні та якісні характеристики відображено в технічній специфікації (додаток 3 до 
Тендерної документації), а також в специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

Очікувана вартості закупівлі дорівнює середньому значенню отриманих комерційних пропозицій 
та становить 1 340 340,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі отриманих 
комерційних пропозицій відповідно до Положення про тендерний комітет та уповноважену 
особу (осіб) Національної служби здоров’я України.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-02-12-009142-c                            Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                
Програмна продукція до мережевих 
екранів                                                                                                                                                                                                                      

48730000-4 Пакети програмного 
забезпечення для забезпечення 
безпеки

Для мінімізації ризиків проникнення зловмисного коду з цього джерела необхідна закупівля 
додаткових ліцензій (програмного забезпечення) на існуючі мережеві екрани НСЗУ Cisco 
FirePower 2110:
* Ліцензія Threat Defense URL Filtering – фільтрація веб трафіку за контентом;
* Строк дії програмного забезпечення – 12 міс,
для якісного фільтрування трафіку користувачів на наявність зловмисного коду.
Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розраховано виходячи з параметрів 
існуючого обладнання НСЗУ та відображено в технічній специфікації (додаток 3 до Тендерної 
документації), а також в специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

Розрахунок очікуваної вартості здійснено відповідно до Положення про тендерний комітет та 
уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров’я України, а саме - мінімальне значення 
з отриманих комерційних пропозицій, а саме очікувана вартість закупівлі є мінімальним 
значенням з отриманих комерційних пропозицій та становить 104 709,00 грн



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2021-02-10-006544-b                            Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                

Послуги зі створення нового 
програмного забезпечення та 
модифікації існуючого програмного 
забезпечення щодо реалізації 
функціоналу укладання договорів 
реімбурсації одночасно для різних 
програм та виписування рецептів за 
програмами «Розлади поведінки та 
психіки» та «Епілепсія» в ЦБД ЕСОЗ

72260000-5 Послуги, пов’язані з 
програмним забезпеченням

Для реалізації процесу внесення даних про пацієнтів з психічними захворюваннями (поведінкові 
розлади психіки, пов’язані зі вживанням опіоїдних препаратів а також епілептичних нападів), 
виникла необхідність придбання послуг зі створення  нового програмного забезпечення та 
модифікації існуючого програмного забезпечення для доопрацювання функціоналу ЕСОЗ, на 
виконання постанови КМУ від 5 лютого 2020 р. № 65 щодо внесення змін в пункт 1 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 “Деякі питання реалізації 
державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій на 2020 рік”.

Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій 
відповідно до Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної 
служби здоров’я України.
Середнє значення отриманих комерційних пропозицій становить 4 054 303,00 грн. Кошти 
передбачено КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення» на 2021 рік за КЕКВ 3160.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

Орієнтовна очікувана вартість закупівлі сформована відповідно до тарифів розміщених на сайті: 
https://smarttender.biz/taryfy/, та додатково відповідно до наданої цінової пропозиції ТОВ 
«Смарттендер», у вартість ліцензій включено вартість підтримки інтерфейсів обміну даними та 
складає 315 000, 00 грн., без ПДВ.

UA-2021-01-22-011438-b                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         
Ліцензії на використання Комп’ютерної 

програми IT-Enterprise                                                                                                                                                                                                  
48610000-7 Системи баз даних

Впровадження комп’ютерної програми (далі КП) IT Enterprise в Національній службі здоров’я 
України забезпечило виконання функцій збору заяв на укладання договорів щодо вторинної 
медичної допомоги від закладів охорони здоров’я та автоматичне створення, та погодження 
таких договорів у встановлені законодавством терміни за програмою медичних гарантій на 2020 
рік.
Ліцензії на використання КП є строковими та строк їх використання закінчується в січні 2021 
року, тому Національній службі здоров’я України, для виконання завдань супроводження 
договорів між закладами охорони здоров’я (далі - ЗОЗ) та Національної служби здоров’я 
України (далі - НСЗУ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 
у 2021 році, необхідно в КП IT-Enterprise використовувати наступні функції:
* Створення оголошень про додаткове укладання нових договорів на медичні послуги;
* Збір заявок від ЗОЗ на укладання договорів в електронному вигляді через відкритий інтернет-
ресурс;
* Автоматичну обробку отриманих заявок на предмет їх відповідності вимогам, зазначеним в 
оголошенні;
* Ручну обробку заявок співробітниками НСЗУ на предмет відповідності вимогам оголошень та 
верифікації наданих заявок;
* Автоматичного обміну даними між відкритою площадкою оголошень та центральною базою 
даних електронної системи охорони здоров’я (далі – ЦБД ЕСОЗ) через сховище даних НСЗУ 
для збагачення договорів та верифікації даних договорів;
* Автоматичне створення договорів на підставі попередньо погоджених шаблонів;
* Внесення змін в існуючі договори на вимогу НСЗУ або ЗОЗ, із створенням додаткових угод;
* Узгодження в електронному вигляді договорів та додаткових угод між ЗОЗ та НСЗУ через 
відкритий інтернет-ресурс;
* Передача підписаних договорів, змін у вигляді додаткових угод в ЦБД ЕСОЗ;
* Обмін параметрами договорів між відкритим інтернет-ресурсом та сховищем даних та через 
нього із обліковою системою НСЗУ що стосується тарифів та сум договорів;
* Передача підписаних договорів, змін до них у вигляді додаткових угод, в сховище даних НСЗУ;
* Обмін інформацією із відкритою інтернет-площадкою про параметри допуску для авторизації 
учасників ЦБД ЕСОЗ (користувачів ЗОЗ);
* В тому числі інформацією про припинення дії договорів, зміну підписантів, відповідальний осіб, 
переліку допустимих пакетів тощо
Перелічені функції вже налаштовані та використовуються в НСЗУ, та з метою забезпечення 
безперебійного функціонування програмного забезпечення КП IT-Enterprise є необхідність 
подовжити використання комп’ютерної програми IT-Enterprise від ТОВ «Смарттендер» на строк 
до 30.09.2021, та необхідно укласти договір на закупівлю ліцензій на Комп’ютерну програму IT-
Enterprise.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

Очікувана вартість з предмету закупівлі «Послуги з адміністрування ЦБД ЕСОЗ», була 
сформована шляхом розрахунку необхідного обсягу послуг на дванадцять місяців на основі 
комерційної пропозиції ДП «ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ’Я» і становитиме 21 662 880,00 грн. 
Розрахунок очікуваної вартості здійснено відповідно до Положення про тендерний комітет та 
уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров’я України. Кошти заплановані за КПКВК 
2308010 на 2021 рік за статтею 2240 Оплата послуг (крім комунальних).

UA-2021-01-22-001983-a                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         Послуги з  адміністрування ЦБД ЕСОЗ                                                                                                                                                                                                                           
72250000-2 Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відображено в Технічних 
вимогах на Послуги, пов’язані з системами та підтримкою: послуги з адміністрування ЦБД 
ЕСОЗ (Додаток № 2 Технічні вимоги). Відповідно до пункту 8 частини першої статті 7 Закону 
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 
забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я (надалі - Система) є 
однією із функцій, що покладені на НСЗУ. Ідентичні положення щодо необхідності забезпечення 
НСЗУ функціонування Системи закріплено підпунктом 7 пункту 4 Положення про Національну 
службу здоров’я України, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2017 р. № 1101. 
До складу системи входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи 
(надалі – МІС), між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та 
документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). Система являє собою інформаційно-
телекомунікаційну систему, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та 
управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну 
інформацією, даними і документами в електронному вигляді, Центральну базу даних було 
створено на базі компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, яка була 
створена та протестована на виконання наказу МОЗ №1060 від 07 вересня 2017 року, 
Меморандуму про затвердження Технічних вимог для створення в Україні Пілотного 
Мінімального Життєздатного Продукту та етапів Дорожньої карти щодо створення в Україні 
прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров’я від 22 грудня 2016 року; 
Меморандуму про спільну діяльність щодо створення в Україні прозорої та ефективної 
електронної системи охорони здоров’я від 16 березня 2017 року; розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р “Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 
листопада 2017 р. № 821-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року”. 
Відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, що 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411, Національна 
служба здоров'я України забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я та 
веб-сайту, на якому розміщується інформація про електронну систему охорони здоров’я. 
Власником центральної бази даних, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення 
центральної бази даних, є держава у особі НСЗУ. Даною постановою визначено, що 
адміністратором центральної бази даних є державне підприємство “Електронне здоров’я”. 
Майнові права на програмне забезпечення центральної бази даних електронної системи 
охорони здоров’я були передані з сфери управління МОЗ до сфери управління НСЗУ у 
відповідності до спільного наказу МОЗ та НСЗУ від 28.01.2019 року № 200/15.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2020-12-31-000526-b                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         
Послуги голосової телефонії з 
використанням мережі Інтернет за 
протоколом SIP (Послуга SIP Trunk)                                                                                                                                                             

64210000-1 Послуги телефонного 
зв’язку та передачі даних

Для функціонування Контакт центру послуги голосової телефонії з використанням
мережі Інтернет за протоколом SIP мають забезпечити наступний функціонал:
* після набору номеру здійснюється пошук вільного каналу, та при його наявності, іде передача 
параметрів власного номеру та інформація про набраний номер на мережевий комутатор 
оператора зв’язку;
* комутатор оператора зв’язку відповідає за зберігання даних усіх своїх абонентів, за перевірку 
прав доступу та аутентифікацію;
* комутатор здійснює маршрутизацію набраного номера 1677 на номер оператора зв’язку, який 
належить до контакт центру НСЗУ, після чого здійснюється обслуговування вхідного дзвінка 
абонента відповідної мережі зв’язку.
Кількість одночасних ліній зв’язку у SIP Trunk визначено для кожного з операторів окремо 
виходячи з навантаження на канали зв’язку за попередні періоди.
Більш детальні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відображено в технічній 
специфікації (завданні), що є невід’ємною частиною договору.

Очікувана вартість закупівлі була сформована шляхом розрахунку необхідного обсягу послуг з 
урахуванням прогнозного вихідного трафіку на дванадцять місяців на основі комерційних 
пропозицій. Кошти заплановані на 2021 рік за статтею 2240 Оплата послуг (крім 
комунальних).Розрахунок очікуванохї вартості здійснено відповідно до Положення про 
тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров’я України.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2020-12-30-006240-c                            Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                
Програмне забезпечення для 
антивірусного захисту кінцевих точок                                                                                                                                                                                               

48760000-3 Пакети програмного 
забезпечення для захисту від вірусів

Придбання антивірусного програмного забезпечення дозволить підвищити рівень 
інформаційної безпеки центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (далі – 
ЕСОЗ або Система). Цей програмний продукт призначений для встановлення на сервери 
Системи та виконання сканування файлів он-лайн за запитом адміністраторів Системи, що 
дозволить забезпечити захист Системи від зловмисних атак та вірусів.
Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відображено в технічній специфікації 
(додаток 3 до Тендерної документації).

Очікувана вартість закупівлі дорівнює середньому значенню з отриманих комерційних 
пропозицій та становить 43 246,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі 
отриманих комерційних пропозицій відповідно до Положення про тендерний комітет та 
уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров’я України.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2020-12-30-006210-c                            
Відкриті торги з 

публікацією англійською 
мовою                                                                                                                                                                                                                

Послуги по доставці текстових 
повідомлень (SMS) в рамках   
Програми медичних гарантій                                                                                                                                                                         

64210000-1 Послуги телефонного 
зв’язку та передачі даних

Національна служба здоров’я України яка є власником та розпорядником Центральної бази 
даних електронної системи охорони здоров’я (надалі ЦБД ЕСОЗ), повинна забезпечити 
безперебійне функціонування реєстрів ЦБД ЕСОЗ за будь яких умов та непередбачених 
обставин, перелік яких зазначено у постанові КМУ від 25 квітня 2018 року № 411.
Взаємодія медичних закладів с ЦБД ЕСОЗ здійснюється за допомогою медичних 
інформаційних систем, які є невід’ємною складовою частиною електронної системи охорони 
здоров’я (надалі ЕСОЗ). Підтвердження цієї взаємодії для пацієнтів здійснюється за допомогою 
текстових повідомлень (SMS) у разі:
* Укладання декларації с сімейним лікарем, терапевтом або педіатром;
* Отримання електронного рецепту на безоплатні ліки;
* Направлення на спеціалізовану медичну допомогу тощо.
Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відображено в технічній специфікації 
(технічних положеннях), що викладені в Тендерній документації, а також в технічних 
положеннях, що є невід’ємною частиною договору.
Тому послуги з доставці текстових миттєвих повідомлень є невід’ємною складовою функціоналу 
ЦБД ЕСОЗ для підтвердження її взаємодії з громадянами України (пацієнтами).

Обсяги послуг формувались відповідно до запланованої розрахункової кількості текстових 
повідомлень (SMS).
Орієнтовна очікувана вартість закупівлі була сформована на основі пропозицій що були 
надіслані операторами мобільного зв’язку до НСЗУ, у розрахунку на 125 400 000 одиниць за 
середнім значенням - по 0,3207 коп., що становить 40 215 780,00 гривень.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2020-12-30-006045-c                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         
Послуги телефонного зв’язку, а також 
послуги, пов’язані технологічно з 
телекомунікаційними послугами                                                                                                                                                          

64210000-1 Послуги телефонного 
зв’язку та передачі даних

З метою здатності своєчасно та ефективно реагувати на звернення як населення, так і закладів 
медичної допомоги, зважаючи на гостру потребу в наданні актуальної інформації населенню 
України та з метою подальшої підтримки впровадження медичної реформи в країні, а також 
соціальне спрямування проекту, НСЗУ має бути забезпечене телефонним зв’язком та іншими 
телекомунікаційними послугами. Послуги телефонного зв’язку, а також послуги, пов’язані 
технологічно з телекомунікаційними послугами, які надаються Замовнику:
* послуга телефонного зв’язку;
* послуга «Хмарна АТС» з використанням мережі Інтернет.
Зміна існуючого оператора ПАТ ”Укртелеком” на іншого можливого оператора телекомунікацій 
призведе до:
- зміни номерного плану та необхідності побудови нових каналів зв'язку, що в свою чергу 
призведе до тимчасового призупинення отримання послуг, а також до додаткових видатків і 
втрат бюджетних коштів;
- зміни номерів телефонів, які внесені у довідкову документацію;
- втрати оперативного зв’язку з закладами охорони здоров’я та населенням України, органами 
державної влади, іншими державними установами і організаціями, що зашкодить нормальній 
роботі НСЗУ та створить незручності для громадян.
ПАТ ”Укртелеком”, працює із застосуванням граничних тарифів на загальнодоступні 
телекомунікаційні послуги, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання 
зв’язку в Україні, які мають застосовувати всі оператори телекомунікацій, що надають 
телекомунікаційні послуги і розташовані в Україні. Усі технічні та якісні характеристики предмета 
закупівлі буде відображено в технічній специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

Очікувана вартість закупівлі була сформована шляхом розрахунку необхідного обсягу послуг на 
чотири місяці на основі витрат 2020 року з урахуванням прогнозованого збільшення кількості 
дзвінків, що пов’язане з реалізацією Програми медичних гарантій і становитиме – 24000,00 грн.
Кошти заплановано на 2021 рік за статтею 2240 Оплата послуг (крім комунальних).



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

Очікувана вартість закупівлі була сформована шляхом розрахунку обсягу сервісу, що 
споживається на кінець 2020 року, на дванадцять місяців 2021 року для продуктивної системи 
згідно із щомісячною вартістю послуг, предбачених чинною угодою. Таким чином вона 
становитиме – 4 770 630,00 грн.
Кошти заплановані за КПКВК 2308060 на 2021 рік за статтею 2240 Оплата послуг (крім 
комунальних).

UA-2020-12-30-005909-c                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         

Послуги зі зберігання та обробки 
даних програмного забезпечення 

центральної бази даних електронної 
системи охорони здоров’я у формі 

хмарного (віртуального) датацентру)                                                                                       

72310000-1 Послуги з обробки даних

Національна служба здоров’я України, яка від держави є власником центральної бази даних 
електронної системи охорони здоров’я (надалі - ЦБД ЕСОЗ), а також володільцем відомостей 
більшості реєстрів ЦБД ЕСОЗ та розпорядником реєстрів ЦБД ЕСОЗ, повинна забезпечити 
функціонування електронної системи охорони здоров’я, відповідно до повноважень. Це 
можливо у разі побудови архітектури ЦБД ЕСОЗ за наступними принципами:
- катастрофостійка архітектура, яка включає у себе основний та резервний технологічні вузли 
для розміщення обчислюваних потужностей ЦБД ЕСОЗ. Поділ технологічних вузлів на основний 
та резервний є досить умовним поняттям. У будь-який момент основний вузол може стати 
резервним і навпаки. Це залежить від профілю навантаження на вузол у даний момент. Будь-
яка катастрофостійка архітектура с двома вузлами повинна прагнути у своєму розвитку до 
стану з двома активними вузлами із балансуванням навантаження між ними в обробці зовнішніх 
запитів та синхронною реплікацією між ними. Подальший розвиток архітектури може припускати 
додавання третього пасивного вузла;
- відмовостійка архітектура на базі кластерної конфігурації основних компонентів ЦБД ЕСОЗ;
- розподіл продуктивного та тестових середовищ ЦБД ЕСОЗ на різних обчислюваних 
технологічних вузлах для відокремлення впливу одного на інше.
Лише дотримання всіх цих принципів дозволить гарантувати безперебійне функціонування 
реєстрів ЦБД ЕСОЗ, що є дуже важливим для забезпечення діяльності Національної служби 
здоров’я України, як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у 
сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
Оскільки НСЗУ не має власного датацентру з надійною інженерною архітектурою, а тільки 
проводить роботи по його створенню, які знаходяться на стадії проектування, цей процес 
займе багато часу. Тому у 2020 році були закуплені, послуги хмарного (віртуального) 
датацентру, який виступає другим технологічним вузлом обчислюваних потужностей ЦБД 
ЕСОЗ, де побудоване повноцінне тестове середовище для проведення розробок та тестування 
нового функціоналу ЦБД ЕСОЗ медичними інформаційними системами (надалі - МІС), які 
являються складовими компонентами електронної системи охорони здоров’я (надалі - ЕСОЗ). 
Також на базі другого технологічного вузла наразі побудовані окремі компоненти основних 
реєстрів, зокрема система збереження журналів подій ЦБД ЕСОЗ.
Придбання послуг зі зберігання та обробки даних програмного забезпечення центральної бази 
даних електронної системи охорони здоров’я у формі хмарного (віртуального) датацентру 
дозволить Національної службі здоров’я України продовжувати використовувати другий 
технологічний вузол для розміщення потужностей тестового середовища ЦБД ЕСОЗ для 
проведення розробок медичними інформаційними системи, функціонування окремих 
компонентів ЦБД ЕСОЗ та продовжити побудову катастрофостійкої архітектури ЦБД ЕСОЗ для 
забезпечення безперебійного функціонування реєстрів за будь яких умов дотримуючись 
основних принципів надійної архітектури та подальшого розвитку електронної системи охорони 
здоров’я України.
Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відображено в технічній специфікації, 
що є невід’ємною частиною договору.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

Очікувана вартість закупівлі була сформована шляхом розрахунку обсягу сервісу, що 
споживається на кінець 2020 року, на дванадцять місяців 2021 року для продуктивної системи 
згідно із цінами запропонованими учасником. Таким чином вона становитиме – 22 928 054,40 
грн.
Кошти заплановані за КПКВК 2308060 на 2020 рік за статтею 2240 Оплата послуг (крім 
комунальних).

UA-2020-12-30-005867-c                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         

Послуги зі зберігання та обробки 
даних програмного забезпечення 

центральної бази даних електронної 
системи охорони здоров’я у формі 

хмарного (віртуального) датацентру                                                                                        

72310000-1 Послуги з обробки даних

Національна служба здоров’я України, яка від держави є власником центральної бази даних 
електронної системи охорони здоров’я (надалі - ЦБД ЕСОЗ), а також володільцем відомостей 
більшості реєстрів ЦБД ЕСОЗ та розпорядником реєстрів ЦБД ЕСОЗ, повинна забезпечити 
функціонування електронної системи охорони здоров’я, відповідно до повноважень. Це 
можливо у разі побудови архітектури ЦБД ЕСОЗ за наступними принципами:
- катастрофостійка архітектура, яка включає у себе основний та резервний технологічні вузли 
для розміщення обчислюваних потужностей ЦБД ЕСОЗ. Поділ технологічних вузлів на основний 
та резервний є досить умовним поняттям. У будь-який момент основной вузол може стати 
резервним і навпаки. Це залежить від профілю навантаження на вузол у даний момент. Будь-
яка катастрофостійка архітектура с двома вузлами повинна прагнути у своєму розвитку до 
стану з двома активними вузлами із балансуванням навантаження між ними в обробці 
зовнішних запитів та синхронною реплікацією між ними. Подальший розвиток архітектури може 
припускати додавання третього пасивного вузла;
- відмовостійка архітектура на базі кластерної конфігурації основних компонентів ЦБД ЕСОЗ;
- розподіл продуктивного та тестових середовищ ЦБД ЕСОЗ на різних обчислюваних 
технологічних вузлах для відокремлення впливу одного на інше.
Лише дотримання всіх цих принципів дозволить гарантувати безперебійне функціонування 
реєстрів ЦБД ЕСОЗ, що є дуже важливим для забезпечення діяльності Національної служби 
здоров’я України, як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у 
сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
Оскільки НСЗУ не має власного датацентру з надійною інженерною архітектурою, а тільки 
проводить роботи по його створенню, які знаходяться на стадії проектування, цей процес 
займе багато часу. Тому у 2019 та в 2020 році були закуплені, послуги хмарного (віртуального) 
датацентру, який виступає основним технологічним вузлом обчислюваних потужностей ЦБД 
ЕСОЗ, де побудована відмовостійка архітектура на базі кластерної конфігурації основних 
компонентів реєстрів.
Придбання послуг зі зберігання та обробки даних програмного забезпечення центральної бази 
даних електронної системи охорони здоров’я у формі хмарного (віртуального) датацентру 
дозволить Національній службі здоров’я України продовжувати використовувати основний 
технологічний вузол для розміщення потужностей ЦБД ЕСОЗ та забезпечити безперебійне 
функціонування реєстрів ЦБД ЕСОЗ за будь яких умов дотримуючись основних принципів 
надійної архітектури.
Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відображено в технічній специфікації 
(завданні), що є невід’ємною частиною договору.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2020-12-29-002975-b                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         Послуги доступу до мережі Інтернет                                                                                                                                                                                                                            72410000-7 Послуги провайдерів

Провайдером телекомунікаційних послуг ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧО ФІРМА «ВОЛЗ» 
фізично побудований канал до будівлі центрального апарату НСЗУ, з провайдером 
налаштована маршрутизація на власний пул BGP адрес, якість послуг відповідає високим 
стандартам НСЗУ, зауважень до якості послуг з боку НСЗУ не має. Через цій канал інтернет 
наразі працюють наступні публічні та корпоративні сервіси, а саме:
* Корпоративна пошта НСЗУ;
* Сервіс миттєвих повідомлень та конференц зв’язку НСЗУ;
* IP телефонія НСЗУ;
* Контакт центр з коротким номером 1677;
* Публічний сайт НСЗУ;
* Медична форма 066 для медичних закладів;
* Академія НСЗУ;
* Система електронної взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади – СЕД 
«Аскод»;
* Шлюз системи обміну з державною інформаційною шиною «Трембіта»;
* Здійснюється видалений доступ працівників НСЗУ до корпоративної мережи, то що.
Виходячи з навантаження публічних сервісів і трафіку користувачів були розраховані технічні та 
якісні характеристики предмета закупівлі, які відображено в технічній специфікації (завданні), 
що є невід’ємною частиною договору.

Очікувана вартість закупівлі була сформована на підставі комерційної пропозиції ТОВ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «ВОЛЗ» шляхом розрахунку необхідного обсягу послуг на 
дванадцять місяців і становитиме – 38 400,00 грн.
Кошти заплановані на 2021 рік за статтею 2240 Оплата послуг (крім комунальних)



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2020-12-24-003777-b                            Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                
Програмна продукція управління 
віртуалізацією                                                                                                                                                                                                                 

48210000-3 Пакети мережевого 
програмного забезпечення

Експлуатація інфраструктурних і облікових систем НСЗУ, а саме:
* Централізована система авторизації користувачів НСЗУ – Active Directory;
* Корпоративна поштова система;
* Сервера баз даних;
* ПЗ бухгалтерського обліку;
* ПЗ управління персоналом та розрахунку заробітної плати;
* ПЗ дистанційного навчання та навчання персоналу;
* ПЗ документообігу;
* Системи миттєвих повідомлень;
* Корпоративного порталу;
* Системи аналітики та централізованого сховища даних
потребує використання програмної продукції управління віртуалізацією, що забезпечить 
безперебійне функціонування інфраструктурних і облікових систем, більш високу утилізацію 
апаратного обладнання для економії коштів державного бюджету. Поточна система 
віртуалізації VMware vSphere, яка використовуються в НСЗУ, має покриття необхідним 
функціоналом тільки половини із існуючих серверів.
Тому є потреба у придбані додаткових ліцензій системи віртуалізації для покриття усього 
серверного парку НСЗУ та розширення існуючого віртуального кластеру.
Усі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відображено в технічній специфікації 
(додаток 3 до Тендерної документації), а також в специфікації, що є невід’ємною частиною 
договору.

Очікувана вартість закупівлі дорівнює мінімальному значенню з отриманих комерційних 
пропозицій та вартості найкращої пропозиції за попередніми торгами (UA-2020-10-30-002132-a) 
та становить 1 225 700,00 грн.
Придбання програмної продукції пропонуємо здійснити з видатків, запланованих за КЕКВ 2240 
(оплата послуг крім комунальних) на 2021 рік.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2020-12-24-016749-c                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         

Базове програмне забезпечення 
системи документообігу-СКБД Oracle 
(подовження строку дії технічної 
підтримки 2-х процесорних ліцензій 
системи керування базами даних 
Oracle Database Standard Edition 2, 
ASFU на 1 рік)                                        

48610000-7 Системи баз даних

Подовження строку технічної підтримки 2-х процесорних ліцензій системи керування базами 
даних Oracle Database Standard Edition 2, ASFU відповідно до умов ліцензування надання 
підтримки забезпечує можливість:
* доступ до електронної інформаційної системи технічної підтримки (My Oracle Support, 
http://support.oracle.com);
* консультування адміністраторів з технічних питань від постачальника системи;
* безкоштовне отримання оновлених версій підтримуваних продуктів (updates) з новими 
функціональними можливостями від розробника СКБД.
Подовження терміну дії офіційної підтримки СКБД забезпечить виправлення помилок, 
програмних дефектів та інцидентів ліцензійного програмного забезпечення СКБД Oracle, що 
перешкоджають нормальному його функціонуванню. Необхідно зазначити, що окрім вище 
зазначеного, розробники Департаменту інформаційних технологій використовують СКБД для 
розробки\тестування додаткового програмного коду в тестовому середовищі СКБД Oracle.

Відповідно до умов ліцензії СКБД Oracle визначення ASFU передбачає, що такий тип ліцензій 
надається тільки в комплексі із системою СЕД АСКОД і підтримка СКБД надається тільки 
постачальником визначеного програмного забезпечення.
Таким чином орієнтовна очікувана вартість закупівлі сформована на основі комерційної 
пропозиції ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», постачальника ліцензій СКБД 
Oracle.



Номер тендеру в ЦБД Тип процедури Предмет закупівлі Класифікація Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі

UA-2020-12-24-003575-b                            Переговорна процедура                                                                                                                                                                                                                                         
Послуги спостереження за станом 
засобів сигналізації                                                                                                                                                                                                          

79710000-4 Охоронні послуги

Адміністративна будівля Національної служби здоров’я України – нежитлова будівля із 
трансформаторною підстанцією, котельнею та прилеглою територією потребує недоторканості 
та цілісності, збереження споруд, майна, що на них знаходиться, за допомогою технічних 
засобів, які підключені до пультів централізованої охорони підрозділу Поліції охорони та 
користування кнопкою тривожної сигналізації, її обслуговування, користування функцією 
термінового виклику співробітників Поліції охорони.
 Поліція охорони — єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені 
Законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо 
правопорушників.
 Поліція охорони має понад 200 пультів централізованої охорони, сучасні засоби зв'язку, парк 
спецавтомобілів, новітню вогнепальну зброю.
 Всі об'єкти, що охороняються за допомогою технічних засобів, підключені до пультів 
централізованої охорони. Підрозділами поліції охорони оснащено кнопками тривожної 
сигналізації та відповідними інформаційними написами 3085 місць термінового виклику. Для 
організації дистанційного контролю за оперативною обстановкою в місцях масового 
перебування громадян установлено 604 системи відеоспостереження. Співробітники Поліції 
охорони мають виключне право на використання вогнепальної, в тому числі й автоматичної 
зброї в рамках охорони.
 Групи затримання — мобільні наряди цілодобово патрулюють міста і райони України. 
Одночасно на службу заступають близько 500 груп затримання.

Розрахунок очікуванохї вартості здійснено відповідно до Положення про тендерний комітет та 
уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров’я України. Кошти заплановані за КПКВК 
2308010 на 2021 рік за статтею 2240 Оплата послуг (крім комунальних).
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Послуги телефонного зв’язку для 
забезпечення  функціонування 
інформаційно-довідкової служби 
соціального спрямування контакт 
центру НСЗУ – підтримка короткого 
мобільного номеру 1677 операторами 
зв’язку Київстар, Водафон, Лайфсел 
та Укртелеком             
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Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до обґрунтовуючих 
матеріалів до запланованих закупівель послуг телефонного зв’язку для забезпечення 
організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування контакт центру НСЗУ, які 
надавалися операторами зв’язку протягом 2019 та 2020 років. При цьому обсяги закупівель 
були визначені виходячи з історичних даних наданих послуг операторами зв’язку по підтримці 
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- збільшення навантаження на інформаційно-довідкову службу у зв’язку з затвердженням 
програми медичних гарантій на 2021 рік.
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

48920000-3 Пакети програмного забезпечення для автоматизації офісу (Програмна продукція Service Desk)

Операційна діяльність працівників НСЗУ потребує взаємодії з багатьма інфраструктурними та обліковими 

системами, а саме: 

-              Централізована авторизація користувачів НСЗУ – Active Directory; 

-              Корпоративна поштова система; 

-              Сервери баз даних; 

-              ПЗ бухгалтерського обліку; 

-              ПЗ управління персоналом та розрахунку заробітної плати; 

-              ПЗ дистанційного навчання та навчання персоналу; 

-              ПЗ документообігу; 

-              Системи миттєвих повідомлень;

-              Корпоративний портал;

-              Системи аналітики та централізованого сховища даних;

-              Центральна база даних Електронної системи охорони здоров’я. 

В процесі цієї взаємодії виникає багато інцидентів і задач, які опрацьовує персонал Департаменту 

інформаційних технологій, Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я, Адміністративного 

департаменту та інших підрозділів. Також в процесі виконання працівниками НСЗУ своїх службових обов’язків 

виникає потреба доступу до інформаційних систем, які у тому числі містять персональні дані громадян України. 

Для опрацювання цих звернень працівників НСЗУ, їх затвердження керівництвом і відповідальними особами, 

обробці та збереженню історії звернень згідно чинного законодавства України, аналізу роботи фахівців 

відповідних підрозділів по обробці звернень (заявок) необхідно використовувати автоматичну централізовану 

систему реєстрації та обробки звернень – Service Desk. 

В 2019 році НСЗУ придбало для своїх потреб систему Service Desk - ManageEngine Service Desk Plus Enterprise 

Edition. Ця система протягом першого кварталу 2020 року була успішно введена в експлуатацію. Наразі в неї 

напрацьовано багато бізнес процесів по реєстрації звернень, призначенню спеціалістів на виконання в 

залежності від типу звернення, обробці звернень, їх збереження, побудови статистики опрацювання звернень 

тощо.

Згідно з наказом № 276 від 23.10.2020 Про впровадження модуля «CMDB» інформаційної системи «Service 

Desk» в Національній службі здоров’я в системі ManageEngine Service Desk Plus Enterprise Edition налагоджено 

облік комп’ютерної техніки НСЗУ, яка закріплена за працівниками і містом розташування.

В 2019 році були придбанні строкові ліцензії системи, які діють впродовж одного року. Зважаючи на витрачені 

ресурси на впровадження системи та налагоджену роботу, її високу ефективність є доцільним придбати у цьому 

році продовження ліцензій програмного забезпечення ManageEngine Service Desk Plus Enterprise Edition з 

технічною підтримкою на один рік для можливості оновлення системи та вирішення питань в процесе її 

експлуатації безпосередньо с виробником.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Для взаємодії структурних підрозділів НСЗУ стосовно використання інфраструктурних та облікових систем, їх 

затвердження керівництвом і відповідальними особами, обробці та збереженню історії звернень згідно з чинним 

законодавством, аналізу роботи фахівців відповідних підрозділів по обробці звернень (заявок) необхідно 

використовувати автоматичну централізовану систему реєстрації та обробки звернень.

Автоматизована система централізованої обробки звернень (заявок) користувачів повинна відповідати 

наступним характеристикам:

∙             Наявність універсальних сценаріїв обробки заявок;

∙             Наявність модулю управління інцидентами;

∙             Наявність модулю управління проектами;

∙             Наявність модулю управління проблемами;

∙             Наявність бази знань;

∙             Наявність порталу самообслуговування користувачів;

∙             Автоматизація ITIL процесів;

∙             Інтеграція зі службою каталогів Active Directory;

∙             Наявність мобільного додатку;

∙             Наявність модулю CMDB для відстеження стану активів;

∙             Засоби створення звітів, то що.   

Очікувана вартість закупівлі 

становить 276 213,00 грн., вона 

сформована шляхом визначення 

середньої арифметично вартості 

з отриманих комерційних 

пропозицій та вартості 70% від 

вартості за GPL.
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