Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, його категорія:
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України.
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 05417503.
Місцезнаходження замовника: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42.
Категорія замовника: ч.3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та
назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності):
64210000-1 – Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (Послуги телефонного зв’язку
та проводового радіомовлення). Вид процедури: переговорна процедура закупівлі
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-11-000530-c.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та
якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з
урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на
2022 рік, становить: 120000 грн з ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі: Очікувана вартість предмету закупівлі визначена
на підставі проведеного аналізу використання послуг телефонного зв’язку за 2021 рік та
становить 120000,00 грн.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
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 2022 рік, вартість попередньої закупівлі послуг на 2021 рік, з урахуванням розміру
бюджетних видатків, передбачених кошторисом на 2022 рік, очікувану вартість закупівлі
послуги телефонного зв’язку (за кодом ДК 021:2015 64200000-8: Телекомунікаційні послуги)
визначено в сумі 120000,00 грн. з ПДВ.

