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Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

ТОВ “МІРАТЕЛ ” 
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Назва предмету закупівлі 

 

«Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» 

 Код за ДК 021:2015 64210000-1 
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Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Послуги з передавання даних і повідомлень та 

телекомунікаційні послуги, згідно з ч.6 п.8 ст. 40 

Закону повідомлення про намір укласти договір 

повинно містити в тому числі обґрунтування 

застосування переговорної процедури. 

В адмінбудівлях Головного управління ДПС 

в Одеській області розташовано обладнання ТОВ 

«Мірател», яке задовольняє потреби в якісному 

зв’язку: кросове та комутаційне обладнання, 

прокладено оптоволоконні канали тощо. 

Переведення підключення інформаційно-

телекомунікаційних мереж усіх підрозділів Головного 

управління ДПС в Одеській області до інших 

операторів телекомунікаційних послуг призведе до 

значних капіталовкладень та виникнення проблем 

технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та 

обслуговуванням. А саме: 

-  додаткові витрати бюджетних коштів на 

побудову нових каналів зв’язку та придбання 

маршрутизуючого та комутуючого обладнання; 

- побудови нових каналів зв’язку, що не 

може бути виконано в короткий термін і призведе до 

незручностей під час робочого процесу; 

- втрати доступу до інформаційних систем 

центрального рівня ДПС, оперативного зв’язку із 

структурними підрозділами Замовника, органами 

державної влади, іншими державними установами і 

організаціями, що зашкодить стабільній роботі 

Замовника; 

- виникнення проблем технічного характеру, 

пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.  
Припинення надання зазначених послуг 

(навіть короткочасне) недопустиме та може призвести 

до негативних соціальних процесів та небажаних 

наслідків. 
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Обгрунтування очікуваної вартості предмета 

закупівлі, розмір бюджетного призначення 

Послуги з передавання даних і повідомлень та 

телекомунікаційні послуги, згідно з додатка 1 та 2 до 

договору. Загальна вартість договору на 2021 рік 

становить 250 000 грн. 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ ” 
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Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Телекомунікаційні послуги, згідно з ч.6 п.8 

ст. 40 Закону повідомлення про намір укласти договір 

повинно містити в тому числі обґрунтування 

застосування переговорної процедури. 

В адмінбудівлях Головного управління ДПС 

в Одеській області розташовано обладнання ПАТ 

«Укртелеком», яке задовольняє потреби в якісному 

зв’язку: кросове та комутаційне обладнання, 

прокладено оптоволоконні канали тощо. 

Переведення підключення інформаційно-

телекомунікаційних мереж усіх підрозділів Головного 

управління ДПС в Одеській області до інших 

операторів телекомунікаційних послуг призведе до 

значних капіталовкладень та виникнення проблем 

технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та 

обслуговуванням. А саме: 

-  додаткові витрати бюджетних коштів на 

побудову нових каналів зв’язку та придбання 

маршрутизуючого та комутуючого обладнання; 

- побудови нових каналів зв’язку, що не 

може бути виконано в короткий термін і призведе до 

незручностей під час робочого процесу; 

- втрати доступу до інформаційних систем 

центрального рівня ДПС, оперативного зв’язку із 

структурними підрозділами Замовника, органами 

державної влади, іншими державними установами і 

організаціями, що зашкодить стабільній роботі 

Замовника; 

- виникнення проблем технічного характеру, 

пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.  
Припинення надання зазначених послуг 

(навіть короткочасне) недопустиме та може призвести 

до негативних соціальних процесів та небажаних 

наслідків. 
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Обгрунтування очікуваної вартості предмета 

закупівлі, розмір бюджетного призначення 

Телекомунікаційні послуги, згідно з додатка 1, 2 та 3 

до договору. Загальна вартість договору на 2021 рік 

становить 350 000 грн. 

 

 


