
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний заклад. 
2. 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):   
Лот №1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (телекомунікаційні послуги) 

(м.Київ, вул. Солом’янська 1, вул. Карбишева 3, вул. Колекторна 1) 

Лот №2 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (телекомунікаційні послуги) 

(м.Київ, вул. Колекторна 4, вул. Карбишева 3, пл. Солом’янська 1, пр-т Повітрофлотський 53, 

вул Н.Ополчення 9, Ушинського 34) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-26-000016-a 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 203 000,00 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника з урахуванням обсягів отриманих послуг в попередньому році. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2021 рік, становить 

203 000,00 грн з ПДВ.  

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Згідно встановлених тарифів ПАТ «Укртелеком» та враховуючи обсяги послуг, 

отриманих у 2021 році ТОВ «Укрком» та ПАТ «Укртелеком» проведено розрахунок 

очікуваної вартості закупівлі Послуг телефонного зв’язку та передачі даних 

(телекомунікаційні послуги) (ДК 021:2015:64210000-1: Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних):  

Лот №1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (телекомунікаційні 

послуги) (м.Київ, вул. Солом’янська 1, вул. Карбишева 3, вул. Колекторна 1) становить 

85 000,00 грн 

Телекомунікаційні послуги телефонного зв’язку та передачі даних, які отримує 

Національна академія внутрішніх справ повинні забезпечувати: 

– постійну взаємодію між структурними підрозділами Національної академії 

внутрішніх справ та оперативний зв’язок з Міністерством внутрішніх справ, з органами 

державної влади; 

– ефективне виконання важливих завдань; 

– безперебійний обмін інформацією із взаємодіючими структурними підрозділами; 

– високий рівень якості обслуговування абонентів; 

– раціональне та ефективне використання бюджетних коштів; 

– надійність мережі зв’язку; 

– вимоги щодо конфіденційності наданих послуг. 

Національна академія внутрішніх справ тривалий час (з 2004 року) користуються 

послугами ТОВ «Укрком».Для забезпечення Національної академії внутрішніх справ 

надійним зв’язком використовуються послуги ТОВ «Укрком», з яким укладено договір від 

24.01.2020 № 1108-Т/05 про надання послуг зв’язку.Згідно з вищенаведеним Договором ТОВ 

«Укрком» надає Національній академії внутрішніх справ такі телекомунікаційні послуги: 

– підключення офісної телефонної станції (ОАТС) Національної академії внутрішніх справ до 

АТС ТОВ «Укрком», надання 28 номерів (з 206-79-00 по 206-79-27) з власного номерного 



ресурсу, надання 1 потоку Е1 (тип інтерфейсу G.703 симетричний) за адресою м. Київ, вул. 

Солом’янська, 1; 

– підключення офісної телефонної станції (ОАТС) Національної академії внутрішніх 

справ до АТС ТОВ «Укрком», надання 5 номерів (з 206-79-30 по 206-79-34) з власного 

номерного ресурсу, надання 1 потоку Е1 (тип інтерфейсу G.703 симетричний) за адресою м. 

Київ, вул. Карбишева, 3; 

– підключення офісної телефонної станції (ОАТС) Національної академії внутрішніх 

справ до АТС ТОВ «Укрком», надання 5 номерів (з 206-79-40 по 206-79-44) з власного 

номерного ресурсу, надання 1 потоку Е1 (тип інтерфейсу G.703 симетричний) за адресою м. 

Київ, вул. Колекторна, 1. 

Загальна кількість міських телефонних номерів Національної академії внутрішніх 

справ у м. Київ, які надаються ТОВ «Укрком» із власного номерного ресурсу, становить 38 

номерів. Ці телефонні номери подаються у приміщення Національної академії внутрішніх 

справ за вказаними адресами, заведені на ОАТС Національної академії внутрішніх справ та 

запрограмовані на відповідні внутрішні номери. 

Надання телекомунікаційних послуг здійснюється в цілодобовому режимі. 

Лінійно-кабельні споруди, телекомунікаційне обладнання та з’єднувальні лінії знаходяться на 

балансі ТОВ «Укрком». 

ТОВ «Укрком» забезпечує повний спектр телекомунікаційних послуг місцевого, 

міжміського, міжнародного зв’язку відповідно зазначеному договору, можливість термінового 

реагування та виїзду сервісних інженерів для ліквідації лінійно-кабельних та апаратних 

пошкоджень. 

Зміна існуючого оператора ТОВ «Укрком» на іншого можливого оператора 

телекомунікації призведе до: 

 – необхідності побудови нових каналів зв’язку, що не може бути виконано в короткий 

термін і призведе до тимчасового призупинення отримання телекомунікаційних послуг, а 

також до додаткових видатків і втрат державних коштів; 

– погіршення оперативного зв’язку зі структурними підрозділами, органами державної 

влади, що зашкодить роботі Національної академії внутрішніх справ; 

– виникнення негативних наслідків, які пов’язані зі фінансовими витратами на 

підключення та повну заміну існуючих телефонних номерів; 

– виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та 

обслуговуванням. 

Зважаючи на те, що: 

– оператор ТОВ «Укрком» виконує усі вимоги замовника послуг; 

– доцільно і надалі використовувати діючі мережеві комунікації, вже побудовані 

певним постачальником послуг – оператором телекомунікацій ТОВ «Укрком»; 

– зміна існуючого оператора телекомунікацій ТОВ «Укрком» на іншого можливого 

оператора призведе до необхідності зміни існуючих міських номерів, що вимагатиме 

збільшення витрат бюджетних коштів; 

– відсутня альтернатива вибору іншого оператора при використанні мережевих 

комунікацій, побудованих оператором телекомунікацій ТОВ «Укрком». 

Враховуючи вищевикладене, та на підставі експертного висновку № 10660/2 від 

11.02.2021 року наданого Приватним акціонерним товариством «Український інститут із 

проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» є 

наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі Національною академією 

внутрішніх справ предметом: код за ДК 021:2015 – 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку 

та передачі даних» (телекомунікаційні послуги) на 2021 рік у ТОВ «Укрком», відповідно до 

пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-

VIII, а саме: «Відсутність конкуренції з технічних причин» 

Лот №2 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (телекомунікаційні 

послуги) (м.Київ, вул. Колекторна 4, вул. Карбишева 3, пл. Солом’янська 1, пр-т 

Повітрофлотський 53, вул Н.Ополчення 9, Ушинського 34) становить 118 000,00 грн 

Телекомунікаційні послуги телефонного зв’язку та передачі даних, які отримує 

Національна академія внутрішніх справ повинні забезпечувати: 



– постійну взаємодію між структурними підрозділами Національної академії 

внутрішніх справ та оперативний зв’язок з Міністерством внутрішніх справ, з органами 

державної влади; 

– ефективне виконання важливих завдань; 

– безперебійний обмін інформацією із взаємодіючими структурними підрозділами; 

– високий рівень якості обслуговування абонентів; 

– раціональне та ефективне використання бюджетних коштів; 

– надійність мережі зв’язку; 

– вимоги щодо конфіденційності наданих послуг. 

Національна академія внутрішніх справ тривалий час (понад 30 років) користуються 

послугами Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (далі – ПАТ «Укртелеком»). 

Для забезпечення Національної академії внутрішніх справ надійним зв’язком 

використовуються послуги ПАТ «Укртелеком», з яким укладено договір від 17.02.2020 № 

K.U.-5803 про надання телекомунікаційних послуг споживачам, які здійснюють їх закупівлю 

за державні кошти. 

Згідно з вищенаведеним Договором ПАТ «Укртелеком» надає Національній академії 

внутрішніх справ такі телекомунікаційні послуги: 

– послуги передавання даних і повідомлень; 

– послуги телефонного зв’язку; 

– надання в користування каналів електрозв’язку; 

– надання в користування ліній безпосереднього зв’язку; 

– послуги проводового радіомовлення; 

– послуги взаємоз’єднання телекомунікаційної мережі оператора ПАТ «Укртелеком» 

з телекомунікаційною мережею Національної академії внутрішніх справ. 

ПАТ «Укртелеком» забезпечує повний спектр телекомунікаційних послуг на всій 

території України. Висококваліфіковані співробітники ПАТ «Укртелеком» мають необхідні 

знання та досвід реалізації складних проектів та забезпечують індивідуальний підхід до потреб 

кожного клієнта, що дозволяє отримувати та використовувати всі переваги 

телекомунікаційних послуг від ПАТ «Укртелеком». 

Надання телекомунікаційних послуг здійснюється в цілодобовому режимі і не передбачає 

можливості припинення та зміни оператора телекомунікацій для отримання вищезазначених 

послуг. 

Зміна існуючого оператора ПАТ «Укртелеком» на іншого можливого оператора 

телекомунікації призведе до: 

– необхідності побудови нових каналів зв’язку, що не може бути виконано в короткий 

термін і призведе до тимчасового призупинення отримання телекомунікаційних послуг, а 

також до додаткових видатків і втрат державних коштів; 

– погіршення оперативного зв’язку зі структурними підрозділами, органами 

державної влади, що зашкодить роботі Національної академії внутрішніх справ; 

– виникнення негативних наслідків, які пов’язані зі значними фінансовими витратами 

на підключення та повну заміну існуючих телефонних номерів; 

– виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та 

обслуговуванням. 

Зважаючи на те, що: 

– оператор ПАТ «Укртелеком» виконує усі вимоги замовника послуг; 

– доцільно і надалі використовувати діючі мережеві комунікації, вже побудовані 

певним постачальником послуг – оператором телекомунікацій ПАТ «Укртелеком»; 

– зміна існуючого оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» на іншого 

можливого оператора призведе до зміни існуючих міських номерів, що вимагатиме 

збільшення витрат бюджетних коштів; 

– відсутня альтернатива вибору іншого оператора при використанні мережевих 

комунікацій, побудованих оператором телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» 

Враховуючи вищевикладене, та на підставі експертного висновку № 10660/1 від 

11.02.2021 року наданого Приватним акціонерним товариством «Український інститут із 

проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» є 

наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі Національною академією 

внутрішніх справ предметом: код за ДК 021:2015 – 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку 



та передачі даних» (телекомунікаційні послуги) на 2021 рік у ПАТ «Укртелеком», відповідно 

до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 

922-VIII, а саме: «Відсутність конкуренції з технічних причин» 

Отже, враховуючи все вище викладене, в Замовника наявні обґрунтовані підстави для 

обрання саме переговорної процедури для закупівлі Послуг телефонного зв’язку та передачі 

даних (телекомунікаційні послуги) (код за ДК 021:2015 - 64210000-1 Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних). 


