ОПРИЛЮДНЕННЯ
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного
призначення
Код ДК 021:
№
з/
п

1.
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закупівлі:

2015
Найменування
предмету
закупівлі
72410000-7
UA-2022-02-04-003875-b
«Послуги
провайдерів».
Послуги
Інтернет

Од.
КільВи
кість
міру
послуг 1

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

.
31 грудня 2021 року замовником було прийнято рішення про проведення
процедури закупівлі відкриті торги та оголошено закупівлю послуги Інтернет за
ДК 021:2015: 72410000-7 «Послуги провайдерів» (Послуги Інтернет), UA-202112-31-003550-c Проте станом на 16 січня 2022 року було подано менше двох
пропозицій, як наслідок торги були відмінені.
Тому 17 січня 2022 року замовником знову було прийнято рішення про
проведення процедури закупівлі відкриті торги та оголошено нову закупівлю UA2022-01-17-002803-a. Проте знову ж таки станом на 02 лютого 2022 року було
подано менше двох пропозицій, як наслідок торги знову були відмінені.
Враховуючи ті обставини, що Замовником було відмінено дві процедури
закупівлі за ДК 021:2015: 72410000-7 «Послуги провайдерів» (Послуги Інтернет)
через відсутність достатньої кількості учасників, уповноважена особа прийняла
рішення застосувати, як виняток, переговорну процедуру закупівлі, відповідно до
п.1 ч.2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»
Строк надання послуг: до 31.12.2022 року.
Місце поставки:
Лінія зв’язку – послуга доступу до мережі інтернет за технологією GPON – 16
точок підключення;
м. Дніпро вул. Полігонна, 18а;
м. Першотравенськ вул. Шахтарської Слави, буд. 1;
м. Апостолове, Дніпропетровська обл., вул. Ярмаркова, 26а;
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 27;
смт. Петропавлівка, вул. Миру, 102;
смт. Юр'ївка, вул. Вишнева буд. 61;
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 213;
смт. Васильківка, вул. Михайлівська, буд. 76;
смт. Царичанка вул. Царичанська, 134а;
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
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- 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;

