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DIGITAL TWINS BASED ON OPEN STANDARDS



Цифровізація технічних деталей замовлення та пропозицій надає 
можливість формального порівняння, що базується на правилах



Закупівлі «простих» продуктів та «сировини» на цифровому ринку в 
цифрову епоху - «спрощення» є прикриттям для «маніпулювання» 

та «некомпетентності"

Довільний спосіб опису предмету закупівлі може служити 
джерелом маніпуляцій та нечесної конкуренції (дискваліфікація 
пропозицій або постачальників як основний інструмент впливу). У 
той же час ігнорування загальних технічних політик може суттєво 
вплинути на якість, сукупну вартість володіння та навіть на успішне 
та легальну експлуатацію обладнання, що закуповується.

Подання інженерних рішень та вимог до них у відкритому 
стандартизованому вигляді  - рішення Win-Win для всіх гравців 

ринку



Чотири основні напрямки впливу проекту

• Вплив від відкритої дискурсі 
• “Знання” – ніхто не скаже “Мене не інформували”  
• “Ризики” – ніхто не бажає бути “Національним негативним героєм”
• “Статус” – “відкрита аналітична платформа з КПЄ” для кожного керівника та колективу автоматизації 

держпідприємств. “Best DTO” номінація. З іншого боку – для постачальників– “Найбільш інноваційна 
компанія” “Найбільш ефективне рішення”.

• Вплив на «прості» показники :
• Маніпуляція - “Фіксована модель” 
• Маніпуляція - “Абстрактний опис”
• Зменшення помилок у кодах ДКПП
• Перевірка обґрунтованості дискваліфікації за технічними ознаками .
• Зниження «закритих технічних рішень».

• Вплив на КПЄ
• ROI
• TCO
• “Рівень інновацій” та “комплексне мислення”

• Місія проекту
• Підвищення рівня технологічності держпідприємств  – ми будуємо “Індустрію 4.0 в Україні”
• Зміна правил на ринку промислової автоматизації України – від “голодних ігор” до “спільного зростання у 

галузі”



Додаткові умови: 
Пропозиція A неякісна.

Наслідки:
Для замовника – він не досягне цілей проекту 
– марно витратить гроші.
Для постачальника B – він нічого не отримає,
але збереже непотрібні Know-How
Для постачальника A – він отримає 
провалений проект у портфоліо. Формально –
закритий, але відгуки вкрай негативні.

«Кейс прихованих технічних деталей”

Замовник

тендер

Bid A

Bid B

Постачальник A

Постачальник B

10 M$

5 M$

9 M$

WINNER!

Я не буду 
розкривати технічні 

деталі – навіщо 
зайві питання.

Я не буду 
розкривати 

технічні деталі –
“Know How” 

вкрадуть

Я не буду вимагати 

розкриття технічних 
деталей:

1. Це звузить коло 

постачальників
2. Порівняння буде 

складним

3. Це марно – ціна 
єдиний критерій

Усі програли. Жадібність народжує бідність.
Тримайте дані відкритими!


