
Повідомлення про присудження договору 
Замовник: Міністерство фінансів України 
Адреса: Київ, 04071, вул. Межигірська, 11, Україна 
Назва завдання: Система дискових масивів для сховища даних 
Країна: Україна 
Грант: EURoPAF TF Grant # TF0A5324 
Номер договору: MF-RFQ-2 
Метод відбору: Запит до подання цінових пропозицій (RFQ) згідно з “Керівництвом МБРР 
із закупівель для Позичальників інвестиційних проектів”, (4та редакція, листопад 2020), з 
яким можна ознайомитись на веб-сайті: www.worldbank.org. 

1. Учасники та подані цінові пропозиції: 

Найменування Учасника Ціни пропозицій 
Ціни оцінки 

(якщо 
застосовується) 

ТОВ «Бізнес Контінюіті Солюшнз» 
(Україна) 

166 000,00 дол. 
США 4 647 170,00 грн. 

ТОВ «Інформаційні технології та 
інформаційна безпека» (Україна) 4 994 499,00 грн. 4 994 499,00 грн. 

ТОВ «ІТ Інтегратор» (Україна) 5 479 040,00 грн. 5 479 040,00 грн. 

ТОВ «Сітіус Про» (Україна) 175 000,00 євро 5 886 545,00 грн. 

ТОВ «Інтеграційні Системи» (Україна) 9 439 656,36 грн. 9 439 656,36 грн. 

2. Учасники цінові пропозиції яких було відхиллено як невідповідні чи через 
невідповідність встановленим кваліфікаційним вимогам, з наступними 
поясненнями:  

Найменування Учасника та причини відхилення Ціни пропозицій 
ТОВ «БМС ТЕХНО» (Україна) 

Цінова пропозиція визнана такою, що не задовольняє 
технічним вимогам Запиту цінових пропозицій, а саме: 

- Вимогами «Продуктивність роботи ДМ» п. 1.2. 
Технічні характеристики однієї одиниці ДМ Додатку 
2 «Технічні вимоги» встановлено – «Продуктивність 
роботи ДМ повинна становити не менше 140000 IOP 
з часом відгуку - менше 1 мс, співвідношенням 
навантаження 8KBR / W - 80/20 з 0% потрапляння в 

218 000,00 дол. США 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
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кеш-пам’ять читання та запису, з послідовною 
пропускною здатністю не менше 6 Gb/sec». 
Продуктивність запропонованої моделі HPE MSA 
2060 становить не менше 95000 IOPs з часом відгуку 
– менше 10 мс. 

- Вимогами «Кількість оперативної пам'яті 
(процесорний КЕШ) ДМ» п. 1.2. Технічні 
характеристики однієї одиниці ДМ Додатку 2 
«Технічні вимоги» встановлено – «не менше 128 Гб. 
на основі DDR пам'яті.» 
Оперативна пам'ять запропонованої моделі - 24 Гб. 

- Запропонована модель не підтримує «IBM AIX», що 
не відповідає вимогам «Можливість використання 
дискового простору ДМ для операційних систем» п. 
1.2. Технічні характеристики однієї одиниці ДМ 
Додатку 2 «Технічні вимоги». 

- В запропонованій моделі відсутній функціоналу 
компресії даних, що не відповідає вимогам 
«Функціонал компресії даних» п. 1.2. Технічні 
характеристики однієї одиниці ДМ Додатку 2 
«Технічні вимоги». 

ТОВ «Принт Експерт» (Україна) 

Цінова пропозиція визнана такою, що подана не повною 
та не задовольняє технічним вимогам Запиту цінових 
пропозицій, а саме: 

- Не надано копію документу від виробника чи 
офіційного представника виробника на території 
України, що засвідчує можливість Учасника 
поставити обладнання, яке є предметом закупівлі та 
пропонується таким Учасником, належної якості, у 
кількості, з підтвердженням відповідної сервісної та 
гарантійної підтримки впродовж визначеного 
строку, згідно вимог Запиту до подання цінових 
пропозицій (вимога пп. (ІІ) «Документальне 
підтвердження авторизації та запобігання 
фальсифікату» п. 6 Запиту до подання цінових 
пропозицій). 

- Не надано копію декларації про відповідність згідно 
вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 
грудня 2015 р. № 1067 «Про затвердження 
Технічного регламенту низьковольтного 
електричного обладнання», а також не надано 

4 339 905,00 грн. 
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вмотивованих роз’яснень з посилання на 
законодавство про відсутність вимог щодо 
необхідності складення таких декларацій (вимога пп. 
(ІІІ) «Документальне підтвердження відповідності 
вимогам і стандартам» п. 6 Запиту до подання 
цінових пропозицій). 

- Не надано копію декларації про відповідність 
апаратури вимогам, установленим Технічному 
регламенті з електромагнітної сумісності обладнання 
відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 2015 р. № 1077 «Про 
затвердження Технічного регламенту з 
електромагнітної сумісності обладнання», а також не 
надано вмотивованих роз’яснень з посилання на 
законодавство про відсутність вимог щодо 
необхідності складення таких декларацій (вимога пп. 
(ІІІ) «Документальне підтвердження відповідності 
вимогам і стандартам» п. 6 Запиту до подання 
цінових пропозицій). 

- Не надано копію сертифікату на систему управління 
якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO  9001:2015, IDT) 
виробника обладнання (вимога пп. (ІІІ) 
«Документальне підтвердження відповідності 
вимогам і стандартам» п. 6 Запиту до подання 
цінових пропозицій). 

- Запропонована модель не підтримує «Oracle 
Enterprise Linux», що не відповідає вимогам 
«Можливість використання дискового простору ДМ 
для операційних систем» п. 1.2. Технічні 
характеристики однієї одиниці ДМ Додатку 2 
«Технічні вимоги». 

- В запропонованій моделі при наявній компресії 
можливе не виконання вимог «Балансування даних 
дискових груп (пулів) при додаванні нових дисків в 
дискову групу (пул)» та «Балансування 
навантаження між дисками в межах пулу та в межах 
набору однотипних носіїв», що не відповідає 
вимогам «Функціонал компресії даних» п. 1.2. 
Технічні характеристики однієї одиниці ДМ Додатку 
2 «Технічні вимоги». 

- Не надано диска для гарячої заміни, що не відповідає 
вимогам «Кількість дисків гарячої заміни» п. 1.2. 
Технічні характеристики однієї одиниці ДМ Додатку 
2 «Технічні вимоги». 
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Міністерство фінансів України, з метою вияснення всіх 
обставин та надання можливості ТОВ «Принт Експерт» 
роз’яснення вказаних невідповідностей пропозиції 
учасника, звернулось 10.02.2021 до ТОВ «Принт Експерт» 
з відповідним запитом щодо надання роз’яснень та 
уточнень. Представником ТОВ «Принт Експерт», з 
електронної адреси якого було подано пропозицію 
(a.sotnichenko@itcare.com.ua), підтверджено отримання 
запиту, але роз’яснення чи уточнення у відповідь не було 
надано. 

3. Учасник, який виграв: 

Найменування: ТОВ «Бізнес Контінюіті Солюшнз» 

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 48, літ.А. 

Ціна Договору: 166 000,00 дол. США 

Строк договору та 
загальний опис 
предмету 

До 31 березня 2021 
Постачання системи дискових масивів для сховища даних 

 

mailto:a.sotnichenko@itcare.com.ua

