
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та 
очікуваної вартості предмета закупівлі, відповідно до Постанови КМУ від 

11.10.2016 № 710 Про ефективне використання державних коштів 

ДК 021:2015 72260000-5 Послуги, пов’язані із програмним забезпеченням 
(Консультаційні послуги з функціонування та налаштування програмного забезпечення 

«MASTER: Комплексний облік для бюджетних установ») 
 

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель  
UA-2023-01-11-008914-a (відкриті торги з особливостями) 

 
 З метою забезпечення функціонування систем бухгалтерського обліку діяльності 
Українського інститут, нарахування заробітної плати, подачі звітності, тощо, є потреба 
провести закупівлю послуг для функціонування програмного забезпечення «MASTER: 
Комплексний облік для бюджетних установ», яке використовується в установі. 
 
Кількість послуг – 3 (три) послуги. 
 
Строк надання послуг – до 31.12.2023 року. 
 

Обґрунтування вартості закупівлі 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу 
Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.02.2020 року 
№ 275 на підставі інформації з отриманих цінових пропозицій, а саме на підставі 
пропозицій потенційних надавачів послуги: 

 
№ з/п Пропозиція Вартість пропозиції (грн) 

1. Пропозиція 1 139 440,00 
2. Пропозиція 2 138 000,00 
3. Пропозиція 3 136 560,00 

  
Виходячи із наданих комерційних пропозицій, вартість закупівлі визначено на 

рівні 138 000,00 грн (сто тридцять вісім тисяч грн 00 коп) з урахуванням всіх податків 
та зборів. 

 
Бюджетні призначення 
Кошти для проведення закупівлі Консультаційних послуг з функціонування та 

налаштування програмного забезпечення «Master: Комплексний облік для бюджетних 
установ» (код ДК 021:2015 – 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним 
забезпеченням) передбачені в розрахунках до кошторису державної установи 
«Український інститут» на 2023 рік за КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) та 
становлять 138 000,00 грн  (сто тридцять вісім тисяч гривень 00 коп). 

 
 
 
16.01.2023      Наталія ДРИГА 
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