
Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 
"Про ефективне використання державних коштів" 

 

 

1. Предмет закупівлі: Послуги у сфері локальних мереж ДК 021:2015 72710000-0  

(Послуги з підключення доступу до локальної обчислювальної мережі) 

2. Вид процедури: переговорна процедура. 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-16-005510-a . 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Підрозділи Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з 

цивільним повітряними суднами (далі по тексту – НБРЦА) розміщуються в 

адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 14. Вказана 

адміністративна будівля знаходиться на балансі ДП «Укрсервіс Мінтрансу». 

 Підключення до інформаційної мережі установ, організацій та підприємств, 

розташованих в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 14, 

здійснюється за допомогою єдиної структурованої кабельної системи, яка 

знаходиться на балансі ДП «Укрсервіс Мінтрансу», та забезпечується засобами 

централізованого інформаційного захисту, що не допускає сторонніх підключень.  

ДП «Укрсервіс Мінтрансу» є балансоутримувачем всього мережевого, 

телекомунікаційного та інженерного обладнання, яке використовується для надання 

послуг з підключення та забезпечення доступу до локальної обчислювальної мережі в 

адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 14.   

Таким чином, на сьогоднішній день єдиним підприємством, яке може повноцінно 

забезпечити потреби Національного бюро в наданні послуг з підключення та 

забезпечення доступу до локальної обчислювальної мережі є ДП «Укрсервіс 

Мінтрансу».  

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі: Інформаційно-аналітична довідка Торгово-промислової плати 

України про єдиного виконавця послуг з утримання 28-ми поверхової 

адміністративної будівлі від 29.03.2021 № 879/08.0-7.3, довідка про наявність 

обладнання та матеріальної-технічної бази від 14.04.2021 № 34/304/1-1/04, довідка 

щодо наявності працівників відповідної кваліфікації від 14.04.2021, довідка  про 

наявність досвіду виконання аналогічних договорів від 14.04.2021 № 34/304/2-1/04, 

копії договорів. 

Умовою застосування переговорної процедури закупівлі є абзац четвертий 

пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»: «якщо 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність 

конкуренції з технічних причин».  

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення з підключення доступу до локальної 

обчислювальної мережі у сумі 193752,00 грн. (сто дев’яносто три тисячі сімсот 

п’ятдесят дві грн. 00 коп.) на 2021 рік, який обумовлений середньомісячним обсягом 

використання послуг за минулі роки з урахуванням індексу інфляції. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель: 

Розрахунок очікуваної вартості на послуги з підключення доступу до локальної 

обчислювальної мережі на 2021 рік у сумі 193752,00 грн. (сто дев’яносто три тисячі 

сімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ, обумовлений 



середньомісячним обсягом використання послуг за минулі роки з урахуванням 

індексу інфляції.  
 


