
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України 

від 16.12.2020 № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710”. 

 

Мета проведення закупівлі: для забезпечення діяльності Львівського НДЕКЦ 

МВС у 2022 році. 

 

Замовник: Львівський НДЕКЦ МВС 

 

ЄДРПОУ: 25575150 

 

Вид процедури: Переговорна процедура. 

 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2022-01-21-001766-c. 

 

Предмет закупівлі: телекомунікаційні послуги (послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних, а також послуги пов’язані технологічно з телекомунікаційними 

послугами), а саме: послуги некомутованого доступу до мережі Інтернет та 

надання в користування каналів електрозв’язку/ліній безпосереднього зв’язку. 

Класифікація за кодом ДК 021:2015: 64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку 

та передачі даних 

Очікувана вартість предмета закупівлі та розмір бюджетного призначення:  

Очікувана вартість 188000.00 грн (сто вісімдесят вісім тисяч грн.  

00 коп.) з ПДВ. Розмір бюджетного призначення складає 188000.00 грн (сто 

вісімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ. Частиною першою статті 40 Закону 

передбачено, що замовник проводить переговори щодо ціни та інших умов 

договору про закупівлю з учасником процедури закупівлі. Очікувана вартість 

предмета закупівлі визначена методом отримання комерційної (цінової) 

пропозиції від постачальника, шляхом проведення з ним переговорів та 

узгодження ціни відповідно до статті 40 Закону з урахуванням фактичних обсягів 

отриманих послуг Львівським НДЕКЦ МВС у попередніх періодах та з 

урахуванням коефіцієнта інфляції та зміни ціни, для яких застосовується державне 

регулювання цін і тарифів. Складається з множення вартості послуги за місяць на 

термін надання послуг у 2022 році.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до потреб замовника 

та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. Технічні 

та якісні характеристики предмета закупівлі складені з урахуванням діючих 

Законів України та інших нормативно-правових актів України у сфері 

телекомунікацій, щодо забезпечення цілодобового надання у користування та 

обслуговування каналів передачі даних на всіх вузлах мережі, а також типових 

вимог до надання відповідного виду послуг.  
 

27.01.2022 


