ОПРИЛЮДНЕННЯ
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного
призначення
Код ДК 021:
Од.
2015
КільВи
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Найменування
кість
міру
предмету
закупівлі
72410000-7
ЛОТ1 - Послуги Інтернет
послуг 1
UA-2022-01-17-002803-a
«Послуги
- Лінія зв’язку – послуга доступу до мережі інтернет за технологією GPON – 16
провайде-рів».
точок підключення
ЛОТ1 - Послуги
м. Дніпро вул. Полігонна, 18а;
Інтернет, ЛОТ2 м. Першотравенськ вул. Шахтарської Слави, буд. 1;
Послуги
м. Апостолове, Дніпропетровська обл., вул. Ярмаркова, 26а;
1.
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 27;
Інтернет, ЛОТ3 смт. Петропавлівка, вул. Миру, 102;
Послуги
смт. Юр'ївка, вул. Вишнева буд. 61;
Інтернет, ЛОТ4 м. Павлоград, вул. Дніпровська, 213;
Послуги
смт. Васильківка, вул. Михайлівська, буд. 76;
Інтернет, ЛОТ5 Послуги
смт. Царичанка вул. Царичанська, 134а;
Інтернет.
смт. Кринички вул. Героїв Чорнобиля, 22;
смт. Петриківка вул. Петра Калнишевського, 56;
м. Марганець, вул. Єдності, буд. 1;
м. Покров, вул. Медична, буд. 19;
м. Новомосковськ вул. Лікарняна, 1;
смт. Магдалинівка вул. Прозорова буд.1;
смт. Софіївка, Дніпропетровська обл., вул. Карпенка,1
- Лінія зв’язку – послуга доступу до мережі інтернет за технологією Ethernet – 3
точки підключення
м. Кам’янське, пр. Гимназичний, 22а.
м. Синельникове, вул. Миру. 52
м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 16
- Швидкість 10 Мбіт/с;
- надання цілодобового доступу в мережу Інтернет із заявленою швидкістю без
обмеження обсягу трафіку;
- вид ІР адреси- статична (забезпечення роботи по організації і налаштуванню
локальної мережі);
- Обладнання доступу Оператора – Так;
- Зона розподілу відповідальності Сторін – Обладнання;
- забезпечення передачі трафіку інтерактивного голосового і відео обміну, а також
інших додатків реального часу, критичного до затримок їх коливань і втрати
пакетів, різноманітних сервісів замовника;
-цілодобова служба підтримки, наявність Coll-центру;
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-підключення (перепідключення) входить в загальну суму Договору.
ЛОТ2 - Послуги Інтернет
-Лінія зв’язку – волоконно-оптичка;
м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 65
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Нікопольське шосе,8
Послуга для Криворізької станції ЕМД КП "Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради" на адресу
поставки: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Нікопольське шосе,8 з
подальшим розгалуженням/передачею/підключенням на адреси вул. Пушкіна,
46а, вул. Січеславська, 4а, вул. Стасова, 3, вул. Маршака, 1з,вул. Залізничників,9,
вул.. Каткова,12
- Швидкість 100 Мбіт/с;
- надання цілодобового доступу в мережу Інтернет із заявленою швидкістю без
обмеження обсягу трафіку;
- вид ІР адреси - статична (забезпечення роботи по організації і налаштуванню
локальної мережі);
- Обладнання доступу Оператора – Так;
- Зона розподілу відповідальності Сторін – Обладнання;
- забезпечення передачі трафіку інтерактивного голосового і відео обміну, а також
інших додатків реального часу, критичного до затримок їх коливань і втрати
пакетів, різноманітних сервісів замовника;
-цілодобова служба підтримки, наявність Coll-центру;
-підключення (перепідключення) входить в загальну суму Договору.
ЛОТ3 - Послуги Інтернет
- Лінія зв’язку – волоконно-оптичка;
- Швидкість, Мбіт/с:
м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 65 – 1 (одна) точки підключення по
200 Мбіт/с;
м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 65 – 1 (одна) точки підключення по
100 Мбіт/с;
м. Дніпро, вул. Бардіна, буд. 1 – 1 (одна) точки підключення по 100 Мбіт/с;
м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 65 – 1 (одна) точка підключення 40
Мбіт/с
м. Дніпро, вул. Каруни, буд. 93 – 1 (одна) точка підключення 20 Мбіт/с,
м. Дніпро, пл. Соборна буд 14 – 2 (дві) точки підключення з швидкістю по 100
Мбіт/с ;
м. Дніпро, пл. Соборна буд 14 - 1 (одна) точка підключення 20 Мбіт/с;
м. Дніпро, вул. Талаліхіна, 6А - 1 (одна) точка підключення 20 Мбіт/с;
м. Дніпро, вул. Всеволода Нестейка, 5 - 1 (одна) точка підключення 20 Мбіт/с;
м. Кам'янське, вул. Будівельників, 26А - 1 (одна) точка підключення 20 Мбіт/с;
м. Кам'янське, вул. Менделєєва, 21 - 1 (одна) точка підключення 20 Мбіт/с;
м. Новомосковськ, вул. Олега Мітягіна, 62 - 1 (одна) точка підключення 20 Мбіт/с.
- надання цілодобового доступу в мережу Інтернет із заявленою швидкістю без
обмеження обсягу трафіку;
- вид ІР адреси- статична (забезпечення роботи по організації і налаштуванню

локальної мережі);
- Обладнання доступу Оператора – Так;
- Зона розподілу відповідальності Сторін – Обладнання;
- забезпечення передачі трафіку інтерактивного голосового і відео обміну, а також
інших додатків реального часу, критичного до затримок їх коливань і втрати
пакетів, різноманітних сервісів замовника;
-цілодобова служба підтримки, наявність Coll-центру;
-підключення (перепідключення) входить в загальну суму Договору.
ЛОТ4 - Послуги Інтернет
- Лінія зв’язку – волоконно-оптична ;
смт Томаківка, вул. Шосейна, буд. 22;
м. Марганець, вул. Паркова, буд. 15;
- Швидкість від 10 Мбіт/с;
- надання цілодобового доступу в мережу Інтернет із заявленою швидкістю без
обмеження обсягу трафіку;
- вид ІР адреси- статична (забезпечення роботи по організації і налаштуванню
локальної мережі) ;
- Обладнання доступу Оператора – Так;
- Зона розподілу відповідальності Сторін – Обладнання;
- забезпечення передачі трафіку інтерактивного голосового і відео обміну, а також
інших додатків реального часу, критичного до затримок їх коливань і втрати
пакетів, різноманітних сервісів замовника;
-цілодобова служба підтримки, наявність Coll-центру.
ЛОТ5 - Послуги Інтернет
-Лінія зв’язку – безпровідна передача даних з використанням радіотехнологій;
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 27
- Швидкість 100 Мбіт/с;
- надання цілодобового доступу в мережу Інтернет із заявленою швидкістю без
обмеження обсягу трафіку;
- вид ІР адреси- статична (забезпечення роботи по організації і налаштуванню
локальної мережі) ;
- Обладнання доступу Оператора – Так;
- Зона розподілу відповідальності Сторін – Обладнання;
- забезпечення передачі трафіку інтерактивного голосового і відео обміну, а також
інших додатків реального часу, критичного до затримок їх коливань і втрати
пакетів, різноманітних сервісів замовника;
-цілодобова служба підтримки, наявність Coll-центру;

