
ОБГРУНТУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ НА ЗАКУПІВЛЮ: код ДК 021:2015: 72410000-7 – Послуги провайдерів 

(72411000-4 Постачальники Інтернет-послуг) ДО ОГОЛОШЕННЯ UA-2022-12-28-004451-a 
 

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).  

 

Мета проведення закупівлі: З метою створення належних умов праці для виконання 

функціональних обов’язків працівниками Головного управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області та його структурними підрозділами.  

 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета 

закупівлі: 

код ДК 021:2015: 72410000-7 – Послуги провайдерів 

(72411000-4 Постачальники Інтернет-послуг) 

Код за Єдиним закупівельним 

словником: 
код ДК 021:2015: 72410000-7 – Послуги провайдерів 

(72411000-4 Постачальники Інтернет-послуг) 

 

Конкретна 

назва 

предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі 

(за наявності) 

Кількість 

товарів або 

обсяг 

виконання 

робіт чи 

надання послуг 

Місце поставки 

товарів або місце 

виконання робіт 

чи надання 

послуг 

Строк поставки 

товарів, 

виконання робіт 

чи надання 

послуг 

код ДК 

021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів 

(72411000-4 

Постачальни

ки Інтернет-

послуг) 

код ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів 

(72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-послуг) 

2 послуг Згідно з таблицею 

1 

01.01.23-31.12.23 

включно  

 

Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Державний бюджет  
– 

 

18240,00 UAH 

 

Технічні характеристики послуг, що Замовник очікує отримати, мають відповідати 

наступним вимогам: 

1.1. Адреси підключень, технічні характеристики, вимоги до цифрових каналів  та вимоги 

щодо їх обслуговування вказані в Таблиці 1 цього Додатку. 

1.2. Оператор гарантує технічну підтримку цифрових каналів. Технічна підтримка має 

включати в себе також відновлення працездатності каналу в разі необхідності. 

         1.3 Максимальний термін усунення аварійної недоступності послуг не повинен 

перевищувати: 2 години– логічний рівень; 12 години – фізичний рівень. 



1.4. Оператор забезпечує підготовку каналу та підключення без сплати Замовником 

додаткових коштів і потреби купувати додаткове обладнання. 

1.5.  Оператор забезпечує надання статичної IP адреси. 

1.6. Учасник повинен мати власні експлуатаційні бригади та власну службу технічної 

підтримки для забезпечення функціонування послуг у режимі 24 години на добу, 7 днів на 

тиждень. 

Таблиця 1 

№  
п/п 

Структурні підрозділи Адреса 
Швидкість, не 

менше мбіт/с  

Термін 

організації 

підключення 

точки 

підключення, 

(робочих днів) 

 1 

Управління фітосанітарної 

безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Волинській області 

45000 Волинська обл. 

м. Ковель, вул. Володимирська, 

150 до 10 мбіт/с  не більше 1 

2 

Ковельське  управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Волинській області  

45000 Волинська обл. 

м. Ковель, вул. Грушевського,71  
до 10 мбіт/с   не більше 1 

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 

18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних 

ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет 

у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі 

розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua ". 

 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0Dkc11oSW0qvUTW7klzmVtgsHDkPSjqctjw6INZV4lgDQmrt80rvtlcTU

