
Додаток № 2 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції за 
підписом уповноваженої особи учасника і скріплений печаткою (у разі її 
використання) документ (документи) довільної форми, який (які) підтверджує(-
ють) відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та іншим 
вимогам до предмета закупівлі визначеним у Додатку № 2 до ТД.

Перелік послуг
1. АРМ «Допомога» Передбачити можливість перегляду та редагування тексту, 

який буде відображатися на сторінці «Допомога» на 
сайтах visa.mfa.gov.ua та evisa.mfa.gov.ua
● Реалізувати новий АРМ (інтерфейс), в якому користувачі 

зможуть редагувати текст розділу «Допомога»
● Реалізувати можливість редагування  тексту сторінки 

Допомога сайту visa.mfa.gov.ua
● Реалізувати можливість редагування тексту сторінки 

Допомога сайту evisa.mfa.gov.ua
● Реалізувати можливість редагувати текст на українській та 

англійській мові 
2. Сайт «Віза» 
(visa.mfa.gov.ua) та «Е-
віза» (evisa.mfa.gov.ua)

Відображення зміни контенту, які були внесені в АРМ 
«Допомога» на сайтах Віза та Е-віза (розділ «Допомога»)

3. Вдосконалення 
сервісу роботи зі 
слотами в АРМ «Віза 
консул»

Зміна алгоритму роботи сервісу автоматичного звільнення 
слотів (випадкова затримка) в графіку роботи 
консульської установи, при звільненні слоту через 
анулювання звернення заявником на сайті visa.mfa.gov.ua

4. Автоматична 
перевірка фото 

Сайти «Віза» ( visa.mfa.gov.ua) та «Е-віза» ( 
evisa.mfa.gov.ua), АРМ «Віза консул», АРМ «Е-Віза консул» 
та АРМ «Віза агент»: передбачити механізми контроля 
якості фото при завантажені фотокартки заявником в 
анкету
● Модуль фото. Створення бібліотеки, яка по фото та 

заданим критеріям буде перевіряти якість фото та 
відображатиме результат

● Створення сервісу (з підтримкою Rest Api), в який буде 
вбудована бібліотека з перевірки якості фото

● Реалізувати взаємодію з сервісом на сайтах: «Віза» 
(visa.mfa.gov.ua) та «Е-віза» ( evisa.mfa.gov.ua)

● Реалізувати взаємодію з сервісом в АРМ «Віза консул», 
АРМ «Е-Віза консул», АРМ «Віза агент»

5. Доопрацювання 
інтерфейсу взаємодії з 
фотокамерою

Доопрацювання АРМ «Віза консул» та АРМ «Віза агент»
● Розробка драйвера взаємодії з фотокамерою
● Інтеграція з драйвером взаємодії з фотокамерою в АРМ 

«Віза консул» та АРМ «Віза агент». Передача зображення 
в форматі jpeg

6. Інтеграція сканера 
відбитків пальців для 
візових центрів (ВЦ)

Доопрацювання АРМ «Віза агент»
● Розробка драйвера для сканера відбитків пальців (у ВЦ)
● Інтеграція сканера відбитків пальців ( у ВЦ) - взаємодія з 

драйвером в АРМ «Віза-агент»

7. Поля ЄДРПОУ та ІПН Доопрацювання АРМ «Віза консул-офлайн»
● Валідація полів у формі анкети
● Додавання полів в протокол взаємодії при синхронізації 

заявок між АРМ «Віза консул-офлайн» та АРМ «Віза 
консул»
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8. Переклад Аналіз сайтів visa.mfa.gov.ua та evisa.mfa.gov.ua на 
наявність повноти перекладу всіма мовами та за потреби 
наповнення відповідних розділів необхідною мовою

9. Документація Опис API, розробка оновленої документації
Надання консультацій (інциденти, проблеми тощо)
Технічна підтримка користувачів

10. Поточне технічне 
обслуговування ІТС 
«Віза» та ІТС «е-Віза». Експлуатаційне обслуговування систем, створення 

резервних копій

Будь-яке посилання у даному Додатку на конкретну торговельну марку чи фірму, 
патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 
виробника слід вважати як – «або еквівалент».

У разі, якщо у цій технічний специфікації містяться посилання на стандартні 
характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та 
термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, 
передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими 
спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними 
системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними 
стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Наведені в Додатку тендерної документації посилання на конкретну марку чи 
виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного 
суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце 
походження чи спосіб виробництва, не має на меті дискримінацію жодного учасників, 
при його використанні.


