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1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог
нормативних документів у сфері інформатизації:
В рамках виконання завдання (проекту) Національної програми
інформатизації.
1. Для забезпечення повноцінного та безперебійного функціонування
системи «Єдиний державний веб-портал відкритих даних» (далі – Система),
технічним адміністратором якої, згідно Наказу Міністерства цифрової
трансформації України від 28.12.2019 № 34 «Про введення в промислову
експлуатацію систему», призначено ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ» (далі Замовник). В рамках виконання своїх повноважень, а також здійснення
перевірки стану ІТ-інфраструктури Системи, виникла необхідність у
модернізації дискового простору та збільшенні дискової ємності, задіяної у
Системі.
Наразі у зв’язку з збільшенням накопичення об’єму даних, які
зберігаються та циркулюють у Системі, вільний простір для збереження
даних, який був закуплений при розгортанні та побудові Системи, майже
вичерпався. В разі не здійснення розширення дискового простору, закінчення
вільного місця призведе до зупинки роботи системи. Щоб уникнути подібних
наслідків, оптимальним є рішення, здійснити закупівлю додаткового простору
для Системи. Це дозволить розширити дисковий простір, який використовує
Система, а також здійснити мінімізацію ризиків зупинки роботи Системи у
найближчий час.
Необхідно здійснити закупівлю Комплекту 1 «Система зберігання
даних».
Програмний комплекс автоматизації центрів надання адміністративних
послуг (Інформаційну систему "Вулик" – далі ІС «Вулик») як підсистему
Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)
розроблено для центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів). Метою

створення системи є підвищення доступності та якості надання ЦНАПами
послуг і забезпечення надійного зберігання й захисту інформації. В рамках
проведених робіт з технічного адміністрування виявлено ряд недоліків в
роботі ІС «Вулик». У деяких випадках можлива непередбачувана зупинка
роботи ІС «Вулик». В межах своїх повноважень та для виконання робіт з
усунення недоліків в роботі ІС «Вулик». Необхідно здійснити закупівлю
набору для модернізації систем зберігання даних, до якого входить Комплект
2 «Набір для модернізації систем зберігання даних».
2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної
вартості предмета закупівлі:
Бюджетні призначення визначені із наданих комерційних пропозицій.

