Додаток
до службової записки
від 02.04.2021 № 05-11/52
ІІ. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його
категорія: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»; вул. Лаврська, 9, м. Київ, 01015; код за
ЄДРПОУ — 20073260; категорія замовника — бюджетна установа.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі: «Послуги телефонного зв'язку та передачі даних
(64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних)».
3.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-31-002873-c.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
1. Телекомунікаційні послуги з надання телефонного зв’язку на 2021 рік.
№
з/п

Адреса
підключення

Телефонні
Вид
Тарифний
номери
план
(кількість)
м. Київ,
(044)
основний
основний
вул. Лаврська, 9 2803071
4
(044)
2808137
м. Київ,
(044)
паралельний
вул. Лаврська, 9 2808137
м. Київ,
4066300основний
вул. Лаврська, 9, 4066419
корпус 8
(50+70=120)

1.

2.
3.

Похвилинний
облік
так/ні
так

Примітки

так
Послуги
цифрової
телефонії
(ISDN PRI)

2. Телекомунікаційні послуги з проводового радіомовлення на 2021 рік.
№
з/п
1.

Адреса

Кількість радіоточок

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус
8

5

Примітки

Підключити АТС цифровим оптичним каналом передачі даних до телефонної мережі загального
користування м. Києва та до послуг міжміського і міжнародного зв’язку.
Надати безоплатний доступ до служб екстреного виклику: пожежної служби (101), міліції (102),
швидкої медичної допомоги (103), аварійної служби газу (104), служби допомоги (112).
Забезпечити експлуатацію цифрового оптичного каналу передачі даних і усунення пошкоджень на
мережі Оператора до точки демаркації. Усунення пошкоджень проводиться по нормативах,
встановлених діючими Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова КМУ
№ 295 від 11 квітня 2012р. надалі за текстом «Правила») за рахунок Оператора.
Застосовувати при наданні послуг Абоненту обладнання і пристрої, що мають державні сертифікати.
Надання всіх телекомунікаційних послуг Абоненту здійснюється з використанням обладнання
Оператора, підключеного за допомогою цифрових каналів передачі даних з використанням наземного
(прокладеного в телефонній каналізації) оптичного кабелю.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 107 000,00 грн. з ПДВ.
6.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Застосований метод: Розрахунок очікуваної вартості послуг на підставі закупівельних цін
попередніх закупівель (згідно тарифів ПАО «Укртелеком»).

1). Телефонний зв'язок.
- телефон з похвилинною оплатою (2 номери):
2*(94,39грн/міс.*8,5)=1 604,63 грн. з ПДВ;
- паралельний телефон:
1*52,00 грн/міс.*8,5=442,00 грн. з ПДВ;
- цифрова телефонія (ISDN PRI) (50+70 номерів) (тариф Бізнес Профі):
(4 000,00+70*30,00грн/міс.)*8,5*1,2=62 220,00 грн. з ПДВ;
- міжміські та міжнародні розмови:
4 700,00 грн/міс.*8,5=39 950,00 грн. з ПДВ;
2). Проводове мовлення (5 радіоточок):
5*64,00грн/міс*8,5=2 720,00 грн. без ПДВ
Орієнтовна загальна вартість телекомунікаційних послуг на 2021 рік складає 107 000,00 грн. з ПДВ

