ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Послуги з
надання у
користування
хмарної
обчислювально
ї
інфраструктури
та розміщення
серверного
обладнання
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
72310000-1)

Вид та
ідентифікато
р процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі
Предмет закупівлі та його технічні та якісні
характеристики
обумовлені
існуючою
виробничою необхідністю НАК “Нафтогаз
України” (далі – Компанія) з урахуванням
того, що на сьогодні інформаційні системи та
інфраструктура ІТ-сервісів в апараті Компанії
працюють на базі обчислювальних ресурсів
та інженерної інфраструктури зовнішнього
центру обробки даних (ЦОД), що передбачає
використання хмарних обчислювальних
потужностей та розміщення серверного
обладнання Компанії у зовнішньому ЦОД.
Завдяки цьому Компанія отримує наступні
переваги:

Відкриті
торги
UA-2022-0201-011410-b

Обґрунтування

21 778 966 грн.

- можливість нарощувати обчислювальні
потужності для своїх систем;
- гнучкість у розподілі обчислювальних
потужностей
між
компонентами
ITінфраструктури;
- зменшення ризиків, пов’язаних з виходом
з
ладу
застарілого
серверного
та
комунікаційного обладнання;
підвищення
рівня
безперервності
функціонування ІТ-сервісів;
- розміщення серверного обладнання у
зовнішньому
ЦОД
значно
полегшує
забезпечення безперервності надання ІТсервісів підрозділам Компанії під час
переїзду головного офісу Компанії до іншої
будівлі.

очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана загальна вартість закупівлі визначена з
огляду на перелік послуг, що плануються до закупівлі
та визначені в Додатку 1 до тендерної документації.
Розрахунок очікуваної вартості (ОВ) закупівлі
здійснено відповідно до пп.2.2.1, пп.2.2.3, п.2.5.1
Порядку розрахунку очікуваної вартості товарів та
послуг (додаток 5 до Регламенту взаємодії
структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України»
під час закупівлі товарів, робіт та послуг), а саме із
застосуванням таких джерел інформації, як:
ціни
комерційних
пропозицій
(КП)
постачальників,
- значення цін раніше укладених договорів (ЦД).
Так, було використано ціни комерційних пропозицій
постачальників:
- ТОВ «Гігаклауд»,
- ТОВ «Анте Медіам»,
крім того, значення цін раніше укладених договорів
одержаних з веб-порталу Уповноваженого органу з
питань публічних закупівель (www.prozorro.gov.ua) з
ідентифікаторами закупівель:
UA-2020-09-23-013954-b
UA-2020-12-24-015306-c
UA-2021-08-10-011422-a
UA-2021-07-26-004147-c
UA-2021-02-24-001487-c
В результаті було отримане середнє значення
вартості, враховуючи комерційні пропозиції та
середню ціну послуг, отриману з цін раніше
укладених договорів: 21 778 966 грн.

