Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015:64210000-1 послуг телефонного зв’язку та передачі
даних (доступу до комерційних інформаційних ресурсів), у т.ч.:
Лот 1: доступу до послуги ScienceDirect ArticleChoice.
Лот 2: послуг з користування БД Embase.
Єдиним провайдером доступу до послуги ScienceDirect ArticleChoice та БД
Embase є компанія Elsevier B.V. (Нідерланди).
Очікувана вартість предметів закупівлі зазначається у валюті, платежі у
якій будуть передбачені відповідними договорами між Укрпатентом та
компанією Elsevier B.V., тобто у євро.
Складання обґрунтування очікуваної вартості предметів закупівлі
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 провайдером – компанією Elsevier B.V.
(Нідерланди) – і зазначається у відповідних договорах.
Враховуючи цінову політику компанії Elsevier B.V. (Нідерланди), яку було
сформовано під час укладання договорів у попередніх роках щодо закупівлі
зазначених послуг, очікувана вартість предмета закупівлі на початку 2020 р.
планувалася у розмірі: 64 000,00 євро (шістдесят чотири тисячі євро 00
євроцентів), у т.ч. за лотами:
Лот 1: 10 000,00 грн. (десять тисяч євро 00 євроцентів).
Лот 2: 54 000,00 грн. (п’ятдесят чотири тисячі євро 00 євроцентів).
Однак, вартість послуг за результатами проведених у грудні 2020 р.
переговорів з компанією Elsevier B.V. було скориговано та встановлено у
розмірі: 58 124,67 євро (п’ятдесят вісім тисяч сто двадцять чотири євро
шістдесят сім євроцентів) у т.ч. за лотами:
Лот 1: 7 947,00 євро (сім тисяч дев’ятсот сорок сім євро 00 євроцентів).
Лот 2: 50 177,67 євро (п’ятдесят тисяч сто сімдесят сім євро шістдесят сім
євроцентів).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
за ДК 021:2015:64210000-1 послуг телефонного зв’язку та передачі даних
(доступу до комерційних інформаційних ресурсів), у т.ч.:
Лот 1: доступу до послуги ScienceDirect ArticleChoice.
Лот 2: послуг з користування БД Embase.
Єдиним провайдером доступу до послуги ScienceDirect ArticleChoice та БД
Embase є компанія Elsevier B.V. (Нідерланди).
Послуга ScienceDirect ArticleChoice є основним джерелом непатентної
літератури, яка використовується в Укрпатенті починаючи з 2009 року для
інформаційного забезпечення експертів непатентною літературою (насамперед
мінімуму документації РСТ). Видавництво Elsevier є одним з найбільших
ресурсів науково-технічної інформації, яке щорічно випускає близько чверті
всіх статей, що видаються у наукових журналах по всьому світу.
На своєму електронному інтернет-порталі ScienceDirect Elsevier надає
онлайн доступ до повних текстів майже 14 млн. статей з більш ніж 3800
найменувань науково-технічних журналів і понад 35000 книг (у т.ч. непатентної
літератури мінімуму документації РСТ). Платформа ScienceDirect є провідною
та найбільшою інформаційною платформою і містить одну з найбільших
онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень з різних тематик.
Інтерфейс платформи забезпечує доступ до повних текстів у форматі PDF та
HTML і надає гіперпосилання на ряд науково-технічних та медичних статей на
платформах інших видань. Це єдина та унікальна платформа, яка містить
мільйони якісних, актуальних публікацій (середня частка цитування 25,3%) в 24
основних сферах науки, техніки та медицини, якою користуються більше ніж в
70 країнах світу. Статті згруповані в чотири основні розділи: фізичні і технічні
науки, природничі науки, медичні науки та соціальні і гуманітарні науки.
Послуга ScienceDirect ArticleChoice є основним та найбільш повним
джерелом непатентної інформації з різних тематик, що використовується в
Укрпатенті для інформаційного забезпечення експертів, та не має конкурентів
серед інших ресурсів непатентної літератури.
Відповідно до договору компанія Elsevier B.V. надає авторизованим
користувачам Укрпатенту право доступу до послуги ScienceDirect
ArticleChoice™, а саме, право на використання протягом 2021 року 300
передплачених Транзакцій ArticleChoice. Визначена загальна кількість
авторизованих користувачів для послуги ScienceDirect ArticleChoice – 3. Доступ
до послуги ScienceDirect ArticleChoice автентифікується шляхом використання
адреси Інтернет-протоколу (IP-адреса).
БД Embase компанії Elsevier B.V. є однією з найбільших баз даних для
проведення пошуків у галузі біомедицини, яка містить інформацію з понад 8500
актуальних друкованих біомедичних журналів. Ключовою перевагою бази
даних Embase є ручне індексування статей на основі читання повного тексту
оригінальної статті на оригінальній мові індексаторами з медичною освітою з
використанням строго визначених термінів медико-біологічного тезаурусу
Emtree. Emtree – це найбільший в світі і найбільш якісно структурований
медико-біологічний тезаурус компанії Elsevier B.V. (Нідерланди), який є

ієрархічно структурованими і контрольованим словником. У Emtree входить
більш ніж 70000 термінів кращого вживання (більше 30000 з яких є
лікарськими засобами і хімічними речовинами), більш ніж 290000 синонімів
(понад дві третини з яких є лікарськими засобами і хімічними речовинами),
більш ніж 7500 загальних термінів (що визначають ієрархічну структуру),
більш ніж 70000 спеціальних термінів, які стосуються медичного обладнання, а
також кілька тисяч термінів, які стосуються медичних процедур.
Відповідно до договору компанія Elsevier B.V. надає авторизованим
користувачам Укрпатенту право на користування протягом 2021 – 2023 років
базою даних Embase.
Визначена загальна кількість авторизованих
користувачів для бази даних Embase – 50. Доступ до бази даних Embase
автентифікується шляхом використання адреси Інтернет-протоколу (IP-адреса).

