Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-18-003191-a)
відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 64200000-8: Телекомунікаційні послуги
(Телекомунікаційні послуги)
Вид процедури: переговорна процедура закупівлі
З метою забезпечення телекомунікаційними послугами в цілодобовому режимі Інститут
проблем математичних машин і систем НАН України необхідно провести закупівлю даних
послуг.
ПАТ «Укртелеком» тривалий час надає Інституту проблем математичних машин і систем
НАН України у користування телефонні номери та повний спектр телекомунікаційних послуг
від стаціонарного місцевого, міжміського, міжнародного зв’язку до термінового реагування та
виїзду сервісних інженерів для ліквідації позаштатних ситуацій за адресою, де розміщені
працівники Інституту. Надані телефонні номери занесені в численні довідники та бази, що
унеможливлює їх безперешкодну заміну на іншу номерну ємність.
Зміна існуючого оператора ПАТ «Укртелеком» на іншого можливого оператора
телекомунікації призведе до:
- побудови нових каналів зв’язку, що не може бути виконано в короткий термін і
призведе до тимчасового припинення надання телекомунікаційних послуг;
- відключення існуючих телефонних номерів та витрачання значних бюджетних коштів
не тільки на придбання нових номерів у іншого можливого оператора, але і на прокладання
нових мережевих комунікацій для подавання цих номерів до приміщень Інституту;
- зміни номерного ресурсу в т.ч. зміни номерів телефонів, які внесені у довідкову та
технічну документацію;
- доведення нових номерів взаємодіючим структурним підрозділам Інституту та органам
державної влади, видання нових телефонних довідників, що приведе до витрат державних
коштів;
- погіршення оперативного зв’язку із структурними підрозділами, з органами державної
влади, що зашкодить нормальній роботі Інституту;
- виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та
обслуговуванням.
Після проведення переговорів та відповідно до прийнятого рішення застосовується
переговорна процедура відповідно до абзацу 4 пункту 2 частини другої статті 40 Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, а саме: «відсутність конкуренції»,
отже немає можливості здійснити порівняння ринкових цін.
Враховуючи обсяги даних послуг на 2021 рік, вартість попередньої закупівлі послуг на
2020 рік, з урахуванням розміру бюджетних видатків, передбачених кошторисом на 2021 рік,
очікувану вартість закупівлі послуги телефонного зв’язку (за кодом ДК 021:2015 64200000-8:
Телекомунікаційні послуги) визначено в сумі 90 000,00 грн. з ПДВ.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб
замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.

