Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015: 48920000-3
пакети програмного забезпечення для автоматизації офісу
(інформаційно-правова програмна продукція).
І. Кількість та опис предмету закупівлі (технічні вимоги):
1. Назва програмної продукції: Інформаційно-правова платформа для бізнесу
LIGA:ZAKON 9.5. (Подовження підтримки на 1 рік).
2. Програмна продукція повинна включати продукти:
- ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО;
- Contr Agent.
3. Кількість: 1 ліцензія для 9 робочих місць.
4. Строк дії ліцензії: 1 (один) рік з моменту активації.
5. Під час строку дії ліцензії програмна продукція повинна забезпечувати оновлення
через мережу Інтернет, у таких випадках:
- у разі наявності змін у нормативних актах або у інших джерелах інформаційної
системи;
- автоматично щоденно у робочі дні;
- за запитом користувача.
ІІ. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником.
1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним
характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати
інформацію про можливість поставки замовнику програмної продукції з урахуванням вимог
цього Додатку.
2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні
регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами,
роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними,
європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами,
іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі
стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або
еквівалент».
3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або
на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта
господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи
спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».
4. У разі, якщо учасником буде запропоновано еквівалент програмної продукції, вимоги
до якої наведено у розділі І цього додатку, у складі пропозиції учасник повинен надати
довідку у довільній формі із зазначенням порівняльних технічних та якісних характеристик
програмної продукції, яка пропонується учасником та програмної продукції, зазначеної у
цьому Додатку (детальні технічні та якісні характеристики програмної продукції, що є
предметом закупівлі, наведено за посиланням - https://store.ligazakon.net/resheniya-dlyabiznesa#product-list-component).
Вимоги пункту 3 розділу ІІ цього Додатку не застосовуються у разі якщо учасником
пропонується новіша версія програмної продукції, що визначена у розділі І цього Додатку.

Обґрунтування орієнтовної вартості послуг з доступу до системи
«ЛІГА Закон» у 2021р.
Система ЛІГА ЗАКОН – найповніше джерело систематизованої та достовірної правової
інформації зі зручними інструментами для її пошуку. Дозволяє швидко знайти та

проаналізувати правову інформацію на будь-який момент часу, оцінити ситуацію і прийняти
правильне рішення. Сюди входять такі критерії, як розуміння правових ризиків при
проведенні господарської діяльності, моніторинг зміни законодавства, аналітика, довідкова
інформація про штрафи та санкції, повна законодавча база, судові прецеденти тощо
Система незамінна в Укрпатенті для проведення правового забезпечення інтелектуальної
власності, юридичного відділу та інших відділів.
Для обґрунтування орієнтовної вартості послуг з доступу до системи «ЛІГА Закон» у
2021р. використано інформацію з офіційного сайту компанії.
Доступ до прайсу можна отримати за посиланням:
https://store.ligazakon.net/media/2226/price_lz.pdf
На даний час Укрпатент використовує офлайн систему «Ліга Закон: Підприємство» на 9
робочих місць, а також додатковий сервіс Contragent на 1 робоче місце.
Для розрахунку орієнтовної вартості послуг з доступу до системи «Ліга: Закон» взято
базовий тариф з прайсу компанії: Інформаційно-правова система «ЛЗ Підприємство»
(Система для підприємства: Повне законодавство. Коментовані кодекси. Судова
практика та прецеденти. Ситуації для бізенсу. Служба персоналу. Банкрутство.
Консультації. Безпека бізнесу. Contragent).
Вартість абонентського обслуговування становить 2860,00 грн/міс. за одне робоче місце.
Таким чином, абонплата для Укрпатенту на місяць за 9 робочих місць складає:
2860,00 х 9 = 25740,00 грн.
Отже, з урахуванням персональної знижки, як постійного клієнта компанії, приймаємо
орієнтовну вартість витрат: 25740,00 х 12 = 308 880,00 ≈300 000,00 грн. на один рік.

