Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі ДК
021:2015 (CPV) 48730000-4 Пакети програмного забезпечення для
забезпечення безпеки (Постачання та впровадження Комплексу
криптографічного захисту інформації з ліцензією невиключного права
використання) (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-30-011075-c)
(відповідно до пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
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, а також в
зв’язку з завершеним терміном дії експертного висновку за результатами
державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації на
Комплекс програмний криптографічного захисту інформації «Cisco UVPNZAS», а також згідно з наказом ДП «Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 28
грудня 2018 року № 539 було відновлено дію національного криптографічного
стандарту ДСТУ ГОСТ 28147:2009 терміном до 01 січня 2022 року, активно
здійснюється впровадження національного криптографічного стандарту
України ДСТУ 7624:2014 «Інформаційні технології. Криптографічний захист
інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення» у поєднанні із
криптографічною геш-функцією, яка описана у національному стандарті
України ДСТУ 7564:2014 «Інформаційні технології. Криптографічний захист
інформації. Функція хешування», що напряму відносить до повноважень, які
адмініструє Державне підприємство «Державний центр інформаційних
ресурсів України» та забезпечення ефективного та безперебійного
функціонування «Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади» в
якій використовується «Комплексу криптографічного захисту інформації»
(далі – Комплекс) з метою забезпечення захисту інформації, яка передається
через незахищене середовище мережі Інтернет між інформаційнотелекомунікаційними системами (далі – ІТС) користувачів Системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ) та ІТС СЕВ
ОВВ.
Постачання та впровадження Комплексу криптографічного захисту
інформації
забезпечує
безперебійну
роботу
інформаційно
телекомунікаційної системи «Системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади», що в свою чергу спрямований на забезпечення збереження
повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і
підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання
несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Окремо варто зазначити, що при побудові будь-якої комплексної
системи захисту інформації, використання не сертифікованих продуктів не
припустимо.

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості
предмета закупівлі: Бюджетні призначення визначені із цінових пропозицій.

