
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Код ДК 021:2015 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних  

Лот 1 - Послуги з надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку 

Лот 2 - Послуги телефонного зв'язку та телекомунікаційні послуги 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

відокремленого структурного підрозділу Шосткинського інституту Сумського державного 

університету та норм чинного законодавства.  

 

Обґрунтування застосування переговорної процедури: 

Для Лоту 1 - Послуги з надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку: 

«Відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 

виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутності 

конкуренції з технічних причин. Акціонерне товариство «Укртелеком» забезпечує інститут 

послугами телефонного зв’язку та телекомунікаційними послугами, а саме: телекомунікаційними 

послугами з надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку. Зазначені послуги 

надаються безперервно. Обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та 

експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, знаходяться на балансі АТ 

«Укртелеком». Діяльність АТ «Укртелеком» в даному випадку регулюється Законом України «Про 

електронні комунікації» від 16.12.2020 № 1089-ІХ та Правилами надання в користування кабельної 

каналізації електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 № 428 (зі змінами). Зміна 

місця розташування кабелю телекомунікацій для Шосткинського інституту СумДУ призведе до ряду 

негативних наслідків в тому числі пов’язаних з необхідністю побудови нових каналів, що не може 

бути виконано в короткий термін та призведе до тимчасового призупинення отримання послуг і 

додаткових витрат бюджетних коштів у зв’язку з цим, виникнення інших проблем технічного 

характеру для інституту. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі з підстав визначених абз. 4 пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі»: - Закон України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020 № 1089-ІХ; - 

Правила надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затверджених рішенням 

НКРЗІ від 23.08.2012 № 428 (зі змінами).» 

Для Лоту 2 - Послуги телефонного зв'язку та телекомунікаційні послуги: 

«Відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 

виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутності 

конкуренції з технічних причин. Акціонерне товариство «Укртелеком» забезпечує інститут 

послугами телефонного зв’язку та телекомунікаційними послугами, а саме: послугами телефонного 

зв’язку (ТЗ), послугами цифрової телефонії (ISDN PRI), організації ліній безпосереднього зв’язку 

«БЗ» та додатковими послугами телефонного зв’язку. Зазначені послуги надаються безперервно. 

Діапазон номерів (1 аналоговий телефонний номер з діапазоном 40176 та 15 номерів цифрової 

телефонії ISDN PRI-поток з номерним діапазоном 42818-42832 (10 основних та 5 додаткових 

номерів)), які надає АТ «Укртелеком» є унікальним, зареєстрованим за ним та не може бути 

забезпечений іншими операторами. Лінійно-кабельні споруди, телекомунікаційне обладнання та 

з’єднувальні лінії знаходяться на балансі АТ «Укртелеком». АТ «Укртелеком» працює із 

застосуванням граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, які 

затверджуються рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку в Україні, які мають 

застосовувати всі оператори телекомунікації, що надають телекомунікаційні послуги і розташовані в 

Україні, яка створена Указом Президента України №1067/2011 від 23.11.2011 року на виконання 

Закону України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020 № 1089-ІХ. Також має дозвіл № 

НР100195 від 28.12.2019 виданий національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації. Зміна номерного ресурсу для Шосткинського інституту СумДУ 

призведе до ряду негативних наслідків в тому числі пов’язаних з необхідністю побудови нових 

каналів зв’язку, що не може бути виконано в короткий термін та призведе до тимчасового 



призупинення отримання послуг і додаткових витрат бюджетних коштів у зв’язку з цим, виникнення 

інших проблем технічного характеру для інституту. Документи, що підтверджують наявність умов 

застосування переговорної процедури закупівлі з підстав визначених абз. 4 пунктом 2 частини 2 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»: - Закон України «Про електронні комунікації» від 

16.12.2020 № 1089-ІХ; - Указ Президента України №1067/2011 від 23.11.2011 року; - Дозвіл № 

НР100195 від 28.12.2019 виданий національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: Для Лоту 1 – 724,08 грн з ПДВ. Для Лоту 2 

– 26400,00 грн з ПДВ. і визначена  відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі  (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства  України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.  

Цінова пропозиція АТ «Укртелеком» складає – Для Лоту 1 – 724,08 грн. з ПДВ.  

Цінова пропозиція АТ «Укртелеком» складає – Для Лоту 2 – 26400,00 грн. з ПДВ. 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт послуг. Заплановані 

закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється  відповідно до річного 

плану. 

Сумським державним університетом для потреб відокремленого структурного підрозділу 

Шосткинський інститут СумДУ затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема передбачаються 

видатки на закупівлю послуг з надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку та 

послуг телефонного зв'язку та телекомунікаційних послуг. Затвердженим кошторисом встановлені 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення платежів для виконання Шосткинським інститутом Сумського державного 

університету своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 

призначень. 

 

 


