
Номер 
тендеру в 

ЦБД

Тип 
процедури

Предмет 
закупівлі Класифікація Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі

Обгрунтування 
розміру бюджетного 

призначення та 
очікуваної вартості 

закупівлі

Очікувана вартість закупівлі 
становить 5 326 689,7 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.
Середнє значення отриманих 

комерційних пропозицій 
становить 5 326 689,7 грн. 

UA-2021-08-20-
005104-c

Відкриті торги з 
публікацією 
англійською 

мовою

Послуги, 
пов’язані з 

програмним 
забезпеченням

72260000-5: 
Послуги, пов’язані з 

програмним 
забезпеченням

ДК 021:2015 - 72262000-9 – Послуги з розробки програмного забезпечення («Послуги  зі створення  нового 
програмного забезпечення та модифікації існуючого програмного забезпечення з автоматизації процесів 
реорганізації суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, які зареєстровані в Реєстрі суб’єктів 
господарювання у сфері охорони здоров’я центральної бази електронної системи охорони здоров’я»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Відповідно до вимог Порядку 
функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 квітня 2018 р. № 411 (далі – Порядок), на Національну службу здоров’я України (далі – 
НСЗУ) покладено зобов’язання щодо забезпечення точності та достовірності інформації у ЦБД ЕСОЗ 
шляхом проведення верифікація відомостей.  Верифікації підлягають усі відомості всіх Реєстрів ЦБД ЕСОЗ 
з метою забезпечення управління актуальністю даних.
Також відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації 
про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – Порядок), затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018  № 503, а саме пункту 3 розділу IV  у разі 
реорганізації юридичної особи - надавача першої медичної допомоги декларації, подані такому надавачу 
першої медичної допомоги до реорганізації, не припиняються, а залишаються чинними і вважаються 
поданими юридичній особі - правонаступнику за умови збереження відповідних правовідносин з лікарем, 
який був обраний пацієнтом. 



становить 5 326 689,7 грн. який був обраний пацієнтом. 
Для забезпечення функціонування ЦБД ЕСОЗ та належного відображення даних для розрахунків між НСЗУ 
та СГуСОЗ при реорганізації закладів згідно чинного законодавства, виникла необхідність придбання 
послуг зі створення  нового програмного забезпечення та модифікації існуючого програмного забезпечення 
для доопрацювання функціоналу ЕСОЗ.


