
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Код ДК 021:2015 72410000-7 Послуги провайдерів (Послуги Інтернет) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

відокремленого структурного підрозділу Шосткинського інституту Сумського державного 

університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином:  

 

«Учасник закупівлі, відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», повинен 

бути включеним до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про електронні 

комунікації» від 16.12.2020 № 1089-ІХ, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012  № 295, наказу Адміністрації 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження 

Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів» від 28.12.2012р. № 

803, та іншими нормативними актами України, що регулюють надання телекомунікаційних послуг. 

Послуги Інтернет (основний канал з адресою підключення:  

м. Шостка, вул. Гагаріна, 1, кімната 219 (серверна)) 

Основний канал (м. Шостка, вул. Гагаріна, 1, кімната 219 (серверна)). 

Підключення до синхронного порту зі швидкістю доступу 100 мбіт за секунду для передачі 

інформації, 100 мбіт за секунду для прийому інформації цілодобово без обмежень за трафіком по 

оптичному каналу (min 2 оптичних волокна в кабелі) протягом 2022 року. Надання 1 реального ip-

адресу. 

Учасник під час надання послуг повинен встановити відповідне комунікаційне обладнання 

для надання доступу до мережі Інтернет з проведенням відповідних оптичних магістралей за 

вищевказаною адресою. 

Послуги Інтернет (з адресою підключення:  

м. Шостка, вул. Гагаріна, 1, кімната 219 (серверна)) 

(тип підключення ADSL) 

Оператор забезпечує канали некомутованого доступу організовано за допомогою нової лінії 

безпосереднього зв’язку та сумісного з ADSL/SHDSL/хDSL модемів, організації нової або 

використання існуючої телефонної лінії та АDSL-модемів, волоконно-оптичної лінії зв’язку та 

медіаконверторів/SFP-модулів тощо.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 13200,00 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.  

 

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 Інтернет. 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. 

 

 


