ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016
№ 710 “Про ефективне використання бюджетних коштів”)
1. Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015: 72260000-5 Послуги, пов’язані
з програмним забезпеченням (Послуги впровадження системи електронного
документообігу)
2. Вид процедури: відкриті торги.
3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-05-27-003086-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:
Розрахунками до кошторису КРАІЛ на 2021 рік передбачено видатки на
впровадження системи електронного документообігу за КЕКВ 2240 у сумі
500 000,00 грн.
Також відповідно до ліцензійного договору на право використання
програмного забезпечення від 30.12.2020 № 2 КРАІЛ отримано право на
використання комп’ютерного програмного забезпечення системи електронного
документообігу «АСКОД» з ліцензійним обсягом 210 ліцензій.
Автоматизована система електронного документообігу «АСКОД»
(далі - СЕД «АСКОД») призначена для створення, відправлення, передавання,
одержання, оброблення, використання та зберігання електронних документів та
електронних копій паперових документів, на які накладено електронний
цифровий підпис, які не містять інформацію з обмеженим доступом,
Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади через систему
електронної взаємодії органів виконавчої влади.
Запровадження СЕД «АСКОД» в КРАІЛ забезпечить створення єдиного
інформаційного простору і загального структурованого корпоративного
сховища документів, автоматизацію процесів опрацювання документів та
контролю виконавчої дисципліни, скорочення термінів проходження документів
та покращення ефективності роботи персоналу. Крім того, запровадження СЕД
«АСКОД» в КРАІЛ охопить практично усі аспекти електронного
документообігу щодо опрацювання вхідної, вихідної, внутрішньо-розпорядчої
кореспонденції, фінансово-господарських документів, звернень громадян та
контроль за проходженням і виконанням документів, доручень і завдань.
СЕД «АСКОД» дозволить швидко і прозоро організувати усі процеси
документообігу в КРАІЛ, зокрема на усіх етапах проходження та опрацювання
документів зазначена система забезпечить підтримку взаємних посилань
документів, зручний інтерфейс для накладання та виконання резолюції,
формування доручень як на увесь документ загалом так і на окремі його
частини. Контроль виконання документів забезпечується автоматичним

формуванням нагадувань всередині системи. СЕД «АСКОД» надає можливість
використання кваліфікованого електронного підпису.
Крім цього, КРАІЛ є користувачем Системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади (СЕВ ОВВ) через веб-модуль.
СЕД «АСКОД» інтегрується з СЕВ ОВВ за узгодженим форматом.
Інтеграція СЕД «АСКОД» із СЕВ ОВВ надасть можливість КРАІЛ обміну
електронними документами з органами виконавчої влади та юридичними
особами всіх форм власності, забезпечить єдину реєстрацію документів та їх
швидку і гарантовану доставку до адресатів, а також надасть можливість
погодження нормативно-правових актів в електронному вигляді.
Таким чином, враховуючи інформацію наведену вище, запровадження
системи електронного документообігу дозволить спростити процеси ведення
документообігу всередині КРАІЛ, посилить горизонтальні комунікації між
структурними підрозділами КРАІЛ, підвищить оперативність опрацювання
документів, а також покращить листування з державними органами.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX,
кошторису КРАІЛ на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 0418010
«Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» з
урахуванням середньої ринкової вартості послуг впровадження системи
електронного документообігу по місту Києву.
6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:
Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни
вартості послуг впровадження системи електронного документообігу по місту
Києву та періоду надання послуг (з 01.07.2021 по 31.12.2021) у сумі 500 000,00
грн. (з урахуванням ПДВ).

