Обґрунтування очікуваної вартості предметів закупівель
послуг телефонного зв’язку та передачі даних (доступу до файлів, елементів
та послуг STN)
У пропозиціях до Річного плану закупівель, які здійснюються із
застосуванням переговорної процедури закупівель визначених Законом
України «Про публічні закупівлі» на 2021 рік очікувана вартість предметів
закупівель зазначається у валюті, платежі у якій будуть передбачені
відповідними угодами, тобто у євро.
Складання обґрунтування очікуваної вартості зазначених предметів
закупівель відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення
очікуваної вартості закупівлі товарів, робіт і послуг, затверджених наказом
Укрпатенту від 05.04.2017 № 70, не здійснювалось, оскільки фіксована
вартість
користування
предметами
закупівлі
встановлюється
компаніями-провайдерами і зазначається в угодах.
1. Доступ до файлів, елементів та послуг STN
У ході листування з провайдером – компанією FIZ Karlsruhe
(Німеччина) – у рамках підготовки до переукладання угоди у IV кварталі
2020 року було отримано пропозицію (додається) про переукладання угоди
щодо доступу до файлів, елементів та послуг STN на наступні 3 роки
(травень 2021 року – квітень 2024 року). Для переукладання угоди провайдер
повідомив фіксовану вартість користування предметом закупівлі:
- 15 936 євро за період 01.05.2021 - 30.04.2022;
- 16 860 євро за період 01.05.2022 - 30.04.2023;
- 17 640 євро за період 01.05.2023 - 30.04.2024.
Всього витрати на доступ до файлів, елементів та послуг STN за
угодою становитимуть 50 436 євро.

Технічні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
послуг телефонного зв’язку та передачі даних (доступу до файлів,
елементів та послуг STN)
Обсяг надання послуг: 1 послуга;
Місце надання послуг: Київ-42, вул. Глазунова, 1, Державне
підприємство "Український інститут інтелектуальної власності";
Строк надання послуг: з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2024 року
(3 роки).
Включені файли та елементи
Охоплюється використання всіх файлів та елементів STN за умови їх
наявності, крім зазначених нижче. Будь-які нові файли та/або елементи,
додані до STN протягом надання послуг, будуть охоплені за винятками, на
розсуд FIZ Karlsruhe.
Невключені файли та елементи.
Наступні файли та елементи не охоплюються послугам STN і оплата за
використання Ліцензіатом цих ресурсів має здійснюватись окремо:
BIOTECHABS
BIOTECHDS*
CROPB
CROPR

CROPU
DCR
DDFB
DDFU

DGENE
DJSMDS*
DJSMONLINE
DPCI

DRUGB*
DRUGU*
LITALERT
VETB

VETU
WPIDS*
WPINDEX
WPIX*

*Тільки для передплатників
Science IP Labor Charges
Single Article Sales
Derwent Markush Resource

FIZ AutoDoc
FIZ Search Service Labor Charges
PatentPak™

