Інформація щодо проведення закупівель
№п/п
1.

Предмет закупівлі

Очікувана
вартість

72260000-5
722 865,00
«Послуги пов’язані
з програмним
забезпеченням»
.відповідно до: ДК
021:2015 021:2015:
72260000-5, а саме:
Технічний супровід
програмного
забезпечення
«ЕМСІМЕД».

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
КМКОЦ є власником безстрокової ліцензійної картки яка дає право користуватись
Переговор
продуктом, що свідчить про те, що Центр є легальним користувачем функціональних
на
модулів комп’ютерної програми «ЕМСІМЕД».
процедура
Програмне забезпечення ЕМСІМЕД (медична інформаційна система) є основоположним
компонентом в процесі інформатизації КМКОЦ, забезпечення звітування про надані
послуги до ЦБД ЕСОЗ НСЗУ і, зважаючи на складність, вона потребує послуг з
підтримки та інформаційно-технічного супроводу.
Зважаючи на кількість функціональних модулів і загальну складність системи в
супровід повинні входити: технічна підтримка, консультаційні послуги, послуги з
усунення збоїв, оновлення версій, навчання персоналу, розробка форм та звітів,
налаштування взаємодії з діагностичним та лабораторним обладнанням, забезпечення
можливості звітування для всіх лікарів закладу до ЦБД ЕСОЗ НСЗУ.
Послуги повинні надаватись фахівцями, які мають досвід роботи щодо даного
програмного забезпечення та мають відповідні повноваження. Якість послуг повинна
відповідати нормам і стандартам, чинного законодавства України та відповідати
вимогам нормативно-технічної документації розробника програмного продукту.
Згідно об’єму необхідних послуг. Та цінової пропозиції.
ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» володіє правом автора на твір «Комп’ютерна програма
«ЕМСІМЕД», що підтверджуються Рішенням Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 09.08.2017року, реєстраційний номер 3493 « Про реєстрацію
договору, який стосується права автора на твір».
У зв’язку зі зміною власника Медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД» шляхом
передачі (відчуження) від ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 36257647) на
користь ТОВ «ЗДОРОВ’Я 24» (код ЄДРПОУ 39138976) адреса: м. Київ, вул.
Дегтярівська, буд. 21, літ. «А», майнових прав інтелектуальної власності на комп’ютерні
програми «ЕМСІМЕД» що підтверджується Договорами № 21/02-01 про передання
(відчуження) майнових прав інтелектуальної власності від 05.02.2021 року, всі майнові
права інтелектуальної власності, передбачені Цивільним кодексом України та Законом

України «Про авторське право та суміжні права», на МІС «ЕМСІМЕД» належать новому
власнику – ТОВ «ЗДОРОВ’Я 24» .
Зміна постачальника МІС не можлива без втрат інформаційних даних закладу, оскільки
не існує технічної можливості переносу локальних даних медичного закладу.
В зв’язку з необхідністю надання послуг з інформаційно-технічного супроводу
програмного забезпечення "ЕМСІМЕД", які надаються за адресою: м. Київ,
вул.Верховинна, 69, КМКОЦ, та зі зміною майнових права інтелектуальної власності на
Твір «Комп’ютерна програма «ЕМСІМЕД» для надання послуг з інформаційнотехнічного супроводу програмного забезпечення "ЕМСІМЕД" запросити на
переговорну процедуру ТОВ «ЗДОРОВ’Я 24».
У зв’язку з вищевикладеним закупівлю «Послуги пов’язані з програмним
забезпеченням» відповідно до: ДК 021:2015 021:2015: 72260000-5, а саме: Технічний
супровід програмного забезпечення «ЕМСІМЕД» здійснити шляхом проведення
переговорної процедури закупівлі відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про
публічні закупівлі» якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені
чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких
випадків:а саме « існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності».
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