
 

Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: 
Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі – Управління справами); 

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008; 

код за ЄДРПОУ – 20064120; 

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави. 

 

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):  
  

Код ДК 021:2015: 50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного 

обладнання (технічне обслуговування та поточний ремонт телекомунікаційних мереж та 

кінцевого обладнання адмінбудинків Верховної Ради України). 

 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
   

- підтримка в постійному працездатному стані телекомунікаційної мережі Верховної Ради 

України загальна довжина якої складає понад 451 км трас проходження магістральних і 

розподільчих кабельних мереж, місць розташування 199 розподільчих комутаційних шаф, 

кросового обладнання загальною ємністю 17780 пар, 18792 кінцевих пристроїв 

телекомунікаційної мережі; 

- забезпечення безперебійної роботи усіх систем телекомунікаційного комплексу та 

оперативне (не більше 2 годин з моменту отримання замовлення) вирішення завдань із 

встановлення, переносу абонентського обладнання зв’язку і телерадіосистем у зв’язку із змінами 

розташування, складу та структури Верховної Ради України та підрозділів її Апарату. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку у червні-грудні 

2021 року і тарифами на їх виконання, становить 476 000 грн. 00 коп з ПДВ. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту телекомунікаційних 

мереж та кінцевого обладнання адмінбудинків Верховної Ради України  визначена відповідно до 

обсягів робіт і тарифами на їх виконання.  

 

 

  


