КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
щодо впровадження цифрової системи ефективних рішень
«Комфортна громада» та створених на її базі регіональних підсистем,
мобільних додатків, цифрових продуктів і рішень
(www.comfortable.community)

Шановні Колеги!
Місія нашої команди, допомогти цифровій трансформації територіальних
громад в Україні. Команда сертифікованих спеціалістів нашої компанії проектує,
розробляє і пропонує готові до впровадження цифрові системи, сайти, веб-клієнти
та мобільні додатки для територіальних громад, державних органів і бізнесу.
В активі ми маємо власну, запатентовану розробку ®Technology by e-Ecology,
що дає нам можливість створювати не лише сайти з авторським дизайном, а
справжні геоінформаційні, інформаційно-комунікаційні, аналітичні цифрові
продукти та мобільні додатки, які гармонічно поєднуються в повноцінну
екосистему і здатні забезпечити якісне виконання надскладних завдань.
Наразі, ми шукаємо нових партнерів для спільної реалізації нашого
флагманського продукту у вашому регіоні: «Цифрова система ефективних рішень
«Комфортна громада» з мобільним додатком «Комфортна громада» (далі – вебсистема). Ми хочемо запропонувати вам співробітництво, в частині впровадження
веб-системи для забезпечення потреб територіальних громад вашого регіону у
якісних та гнучких цифрових інструментах.
Для комфортної співпраці з нами, ми гарантуємо вам повний асортимент
якісних послуг із цілодобової підтримки програмного забезпечення, вчасні
постачання та індивідуальну вартість для кожної громади.
Також, наша пропозиція включає в себе: практичні навчання ваших
співробітників (з наданням необхідної методичної літератури) та допомогу в
проведені соціальної рекламної кампанії.
З метою ознайомлення з функціональними можливостями веб-системи
«Комфортна громада» та мобільного додатку «Комфортна громада», спробуйте
демо-версію прямо зараз. Для початку роботи, просто зареєструйтесь за
посиланням https://demo.comfortable.community та натисніть кнопку «Повідомити
про проблему».
Дана демо-версія створена виключно для ознайомлення з функціональними
можливостями та принципами роботи веб-системи на прикладі неіснуючої
територіальної громади, що дає вам можливість прийняти виважене рішення для
придбання ліцензії на використання програмного забезпечення.
Після реєстрації, щоб отримати доступ до панелі Адміністратора веб-системи
(повний
доступ),
зв'яжіться
з
нами
за
допомогою
e-mail:
comfortable.community.system@gmail.com
Ознайомитися більш детально із ціновою політикою нашої компанії ви
можете нижче.

ВАРТІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ
на використання веб-системи з мобільним додатком
для однієї адміністративно-територіальної одиниці
(відповідно до типів громад) за перший рік
(1 – село, 2 – селище, 3 – місто або район, 4 – обласний центр або область)
Тип громади
Вартість
Вартість
Всього один
включення
ліцензії
примірник системи
(разово)
(перший рік)
(перший рік)
1 - Село
4700 грн
50 000 грн
54 700 грн
2 - Cелище
4700 грн
100 000 грн
104 700 грн
3 - Місто або
4700 грн
150 000 грн
154 700 грн
район
4 - Обласний
4700 грн
190 000 грн
194 700 грн
центр або область
ВАРТІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ
на використання веб-системи з мобільним додатком
для однієї адміністративно-територіальної одиниці
(відповідно до типів громад) за наступний рік
(1 – село, 2 – селище, 3 – місто або район, 4 – обласний центр або область)
Тип громади
Вартість
Вартість
Всього один
підтримки
ліцензії
примірник системи
(наступний рік*) (наступний рік*)
(наступний рік*)
1 - Село
2350 грн
25 000 грн
27 350 грн
2 - Cелище
2350 грн
50 000 грн
52 350 грн
3 - Місто або
2350 грн
75 000 грн
77 350 грн
район
4 - Обласний
2350 грн
100 000 грн
102 350 грн
центр або область
*-за умови мінімального строку дії договору - 5 років

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ НАДАНІ
ДОДАТКОВО ДЛЯ ОДНОГО ПРИМІРНИКА (КАСТОМІЗАЦІЯ)
Послуга
Умови
Вартість
(разово)
Індивідуальний дизайн
Індивідуалізація системи
договірна, від 27 000
(зміна структури сайту,
полягає у глибоких змінах
грн, без врахування
додаткова анімація та
структури сайту, порядку
вартості послуг з
інше)
виводу інформації, тощо.
розробки дизайну
Не вважається
індивідуальним дизайном

зміна кольорової гами
сайту, зображень, тексту –
такі зміни проводяться
безкоштовно під час
підключення системи
Додаткові ролі
Ввімкненням додаткових
(без змін функцій)
ролей без змін функцій,
вважається додавання
нових ролей, функції яких
є аналогічними існуючим
функціям
Інтеграція з СЕДО
Система повністю готова
для підключення до систем
електронного
документообігу, однак,
необхідно уточнення
інформації про можливості
СЕДО у розробника
відповідного програмного
забезпечення
Інтеграція з СЕВ ОВВ
Система повністю готова
для підключення до
системи електронної
взаємодії органів
виконавчої влади
«Трембіта»
Збільшення кількості
У випадку збільшення
запитів до Google maps
навантаження на систему у
зв'язку із збільшенням
кількості користувачів,
доступ до сторонніх
сервісів компанії Google,
які використовуються
системою, може
надаватись платно
Розвиток алгоритмів і
Розвитком алгоритмів і
функцій роботи системи
функцій роботи системи,
(збільшення функціоналу) вважається розробка нових
функцій, які не впливають
на загальну архітектуру
системи і не суперечать
існуючим алгоритмам
роботи

1250 грн
за одну роль

договірна

договірна

2000 грн, без
врахування вартості
послуг компанії
Google

договірна, згідно
фактичного обсягу,
від 15 000 грн

Глибокі зміни алгоритмів
і функцій роботи системи
(реінжиніринг процесів)

Глибокими змінами
алгоритмів і функцій
роботи системи вважається
зміна архітектури системи
та алгоритмів її роботи
Інші послуги з розробки і
Позаплановим оновлення
позапланового оновлення програмного забезпечення
програмного забезпечення
системи вважається
розробка окремих
інтегрованих модулів
системи на вимогу
замовника за окремими
технічними завданнями
Планове оновлення
Плановим оновленням
системи і підсистем
програмного забезпечення
системи вважається
регулярне оновлення
модулів системи
розробником. Система
оновлюється автоматично
у всіх діючих користувачів.
Відключення планових
Відключення планових
оновлень системи і
оновлень системи і
підсистем
підсистем вважається
зупинка автоматичного
оновлення у користувача
на його вимогу

договірна, згідно
фактичного обсягу,
від 127 000 грн

договірна, згідно
фактичного обсягу,
від 43 500 грн

Безкоштовно

Безкоштовно

