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На виконання заходів із забезпечення роботи електронної системи
голосування, що затверджені рішенням сесії Харківської районної ради (Програми
розвитку місцевого самоврядування в Харківському районі на 2021-2022 роки)
передбачено фінансування на придбання обладнання вищезазначеної системи.
Обґрунтування потреби у закупівлі: система для голосування депутатів (далі
– техніка), що використовувалась з 2011 року, застаріла. Операційна система, яка
може бути встановлена на таку техніку не підтримується виробниками, що
унеможливлює її оновлення, профілактику і заміну складових частин.
Виходячи з вищезазначеного, для забезпечення роботи депутатів та
враховуючи мінімальні і рекомендовані вимоги до роботи системи електронного
документообігу потрібно закупити персональні планшети та екрани (телевізори).
Призначення планшета, який є мобільним робочим місцем депутата, є робота з
автоматизованою системою електронного документообігу (проекти рішення,
порядку денного пленарного засідання, а також електронними зверненнями
громадян).
Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку
(виробника, тощо), таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі
відповідних товарів, які за своїми якісними та технічними характеристиками
найбільше відповідатимуть вимогам системи електронного документообігу, у тому
числі апаратно-інформаційного комплексу, котрий забезпечує можливість
автоматизації повного циклу роботи ради в процесі підготовки та проведення
засідань сесій, публікації результатів та аналізу роботи депутатів.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета:
- Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових
цін, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару, що
міститься у відкритому доступі мережі Інтернет, у тому числі каталогів з переліком
Товарів
на
сайті
виробника,
Офіційний
бренд-магазин
«Samsung»
(https://www.samsung.com/ua/official_partners/#corperation): ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД»,
Інтернет-магазин «Розетка™», Інтернет-магазин «Цитрус», ТОВ «Алло» та інші.
Крім цього, проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через
офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України
«ProZorro».

