
«Послуги надання в користування цифрових каналів зв’язку» (ДК 

021:2015:72720000-3 - Послуги у сфері глобальних мереж). 

Відкриті  торги з особливостями. 

Дата оприлюднення: 06 січня 2023 17:52 год. за київським часом. 

Звернення за роз’ясненнями: до 11 січня 2023 року 00:00 год за київським часом. 

Оскарження умов закупівлі: до 11 січня 2023 року 00:00 год за київським часом. 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  14 січня 2023 року 00:00 год за 

київським часом. 

Очікувана вартість: 148 800,00 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 488,00 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %. 

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися 

тендерні пропозиції: 

Мова тендерної пропозиції 

українська 

 

№ Розділ І. Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються в 

тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015 № 922 -VІIІ (зі змінами в редакції                                

від 16.08.2022) з урахуванням «Особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

для замовників, передбачених Законом України  

«Про публічні закупівлі», на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів  

з дня його припинення або скасування» затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2022 року № 1178 ) (зі змінами – постанова КМУ                     

від 30.12.2022 № 1495) (далі – Особливості). Терміни 

вживаються у значеннях, визначених Законом України 

«Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та 

Особливостями. 

2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Сумська обласна прокуратура 

2.2 місцезнаходження вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17


2.3 прізвище, ім’я та по батькові, 

посада та електронна адреса 

однієї чи кількох посадових осіб 

замовника, уповноважених 

здійснювати зв’язок з 

учасниками 

ПІБ: Іванов Сергій Васильович; 

посада: головний спеціаліст відділу матеріально-

технічного забезпечення та соціально-побутових 

потреб Сумської обласної прокуратури, 

уповноважена особа. 

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33,                              

м. Суми, 40000, тел. (099)3632574), електронна 

пошта: sergey_ms31@ukr.net 

3 Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 

 

4.1 назва предмета закупівлі «Послуги надання в користування цифрових 

каналів зв’язку» (ДК 021:2015: 72720000-3 - Послуги 

у сфері глобальних мереж). 

 

4.2 опис окремої частини або 

частин предмета закупівлі 

(лота), щодо яких можуть бути 

подані тендерні пропозиції  

Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в 

цілому, без поділу на окремі частини (лоти).  

4.3 кількість товару та місце його 

поставки або місце, де повинні 

бути виконані роботи чи надані 

послуги, їх обсяги 

Місце надання послуг – вул. Герасима Кондратьєва, 33, 

м. Суми. Обсяг наданих послуг – 12 послуг. 

4.4 строки поставки товарів, 

виконання робіт, надання 

послуг 

Строк надання послуг до 31.12.2023.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ. 

Розділ І. Загальні вимоги до предмета закупівлі. 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

«Послуги надання в користування цифрових каналів зв’язку»                                                           

(ДК 021:2015: 72720000-3 - Послуги у сфері глобальних мереж). 

1. Склад послуги надання в користування цифрових каналів зв’язку включає: 

- надання основного цифрового каналу зв’язку від серверного приміщення Сумської 

обласної прокуратури, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 33 до 

серверного приміщення Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. Різницька 13/15), без 

обмеження кількості трафіка; 

- надання додаткового цифрового каналу зв’язку, без обмеження кількості трафіка, за 

зазначеними адресами; 



- забезпечення цілодобового доступу до системи корпоративного відеозв’язку та ІР-

телефонії в структурі органів прокуратури, Центрів сертифікації ключів, аналізу роботи органів 

прокуратури та системи корпоративного відеозв’язку Офісу Генерального прокурора за адресою: 

м. Київ, вул.Різницька,13/15. 

2. Забезпечення безперебійного доступу. 

2.1. Для забезпечення безперебійного доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», інформаційної 

системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України», системи 

корпоративного відеозв’язку та ІР-телефонії в структурі органів прокуратури, Центрів 

сертифікації ключів та аналізу роботи органів прокуратури України, а також системи 

корпоративного відеозв`язку Офісу Генерального прокурора, постачальник послуг повинен мати 

все необхідне обладнання, в тому числі кабелі до інтерфейсу локального мережевого обладнання. 

та погодити всі необхідні підключення із надання основного цифрового каналу зв’язку від 

серверного приміщення Сумської обласної прокуратури за адресою: Герасима Кондратьєва, 33, 

м. Суми, до серверного приміщення Офісу Генерального прокурора за адресою: вул. Різницька 

13/15, м. Київ, без обмеження кількості трафіка. 

2.2. Для забезпечення вимоги цього пункту, до кінцевого строку подання пропозицій, з 

метою: 

- перевірки обладнання (в тому числі кабелів до інтерфейсу локального мережевого 

обладнання); 

- погодження всіх необхідних підключень із надання основного цифрового каналу зв’язку, 

замовник проводить їх огляд й випробування та підписує з учасником «Акт обстеження об’єкта» 

(складений в довільній формі). Акт обстеження об’єкта підписується уповноваженими особами 

учасника та замовника. Сканкопія акта обстеження об’єкта(-тів) обов’язково надається 

учасником в складі пропозиції. При цьому, всі пов’язані фінансові витрати покладаються на 

учасника. 

2.3. У випадку відсутності в учасника обладнання (у тому числі кабелів до інтерфейсу 

локального мережевого обладнання) та погодження всіх необхідних підключень із надання 

основного цифрового каналу зв’язку, на момент оголошення цієї закупівлі, він може прокласти 

лінії зв’язку самостійно до кінцевого строку подання пропозицій. Витрати на прокладання таких 

ліній зв’язку, а також витрати на заміну або покращення обладнання покладаються на учасника 

та входять у вартість його пропозиції. У випадку, якщо учасника не визначено переможцем, він 

не має права вимагати від замовника компенсації зазначених вище витрат (надати гарантійний 

лист довільної форми). 

2.4. Забезпечити (за необхідності) повне переналаштування сервісів та обладнання, а саме: 

ренумерацію мережі, конфігурування мережевих екранів, служби DNS. При цьому, доступ 

підрозділів обласної прокуратури до сервісів, зазначених вище,  не повинен перериватися більше, 

ніж на 3 (три) години у робочий час (з 9-00год до 18-00год - понеділок-п’ятниця) та більше, ніж 

на 6 (шість) годин у неробочий час (з 18-00год до 09-00год понеділок-п’ятниця) чи вихідні або 

святкові дні. 

3. Умови надання послуг цифрових каналів зв’язку: 

3.1. Надання виконавцем в користування цифрових каналів зв’язку для забезпечення 

цілодобового доступу до системи корпоративного відеозв’язку та ІР-телефонії в структурі органів 

прокуратури України, Центрів сертифікації ключів та аналізу роботи органів прокуратури 



України та системи корпоративного відеозв`язку Офісу Генерального прокурора за адресою: м. 

Київ, вул.Різницька,13/15. 

3.2. Підключення за технологією FTTP (fiber to the premises). 

3.3. Швидкість підключення від 100 Мбіт/с. 

3.4. Зона відповідальності виконавця при наданні послуг – до інтерфейсу локального 

мережевого обладнання у точці підключення замовника. Відповідно, все обладнання, у тому числі 

кабелі до інтерфейсу локального мережевого обладнання вузлів мережі, надається, 

встановлюється та налагоджується виконавцем в рамках надання Послуг. 

3.5. Надання Послуг здійснюється безперервно до припинення надання послуг/дії Договору; 

3.6. Виконавець повинен забезпечити усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та 

відновлення доступу до глобальної мережі у термін (далі – нормований час) відповідно до 

Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів, затверджених 

наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 

28.12.2012 № 803. 

3.7. Максимальний сумарний час простою не повинен перевищувати 24 години на місяць. 

4. Умови, які забезпечує Виконавець: 

4.1 Технічна можливість у подальшому збільшити пропускну спроможність цифрових 

каналів зв’язку (за спільною згодою). 

4.2 Безкоштовне надання не менше 1 статичної ІРv4 адреси з адресного простору мережі 

Інтернет. 

4.3 Безперебійна робота каналоутворюючого обладнання; 

4.4 Інформування відповідальних осіб замовника, які зазначені в договорі, не пізніш як за 

24 години до початку запланованих технічних робіт, які призупиняють надання Послуг. 

4.5 . Планові роботи можуть проводитись в період з 20:00 до 09:00 год. 

5. Умови надання сервісної підтримки Виконавцем: 

5.1 Виконавець повинен мати власний Центр технічної підтримки з можливістю 

цілодобового та щоденного звернення (протягом 24 години на добу, 7 днів на тиждень) за 

телефоном або електронною поштою. 

5.2 При надходженні заявки на ремонт каналу (відсутність Послуги з вини Виконавця) при 

перевищені строку ремонту понад нормований час повинно бути припинене нарахування 

абонентської плати за період з моменту подачі заявки до відновлення надання Послуги у повному 

обсязі. 

5.3 Виконавець повинен здійснювати постійний моніторинг телекомунікаційних каналів 

зв’язку, виявлення та усунення причин відхилення від заданих технічних характеристик. 

5.4 Виконавець повинен надавати за запитом статистичну інформацію про послуги, що 

надаються, за кожною точкою підключення. 

5 Додаткові умови з надання послуг щодо цифрових каналів зв’язку: 

5.1 Абонентна плата сплачується щомісячно замовником за виставленими рахунками та 

актами без передплати; 

5.2 Учасник має бути включений до Переліку операторів НСКЗ, які мають право надавати 

наступні види діяльності: надання в користування цифрових каналів зв’язку та надання послуг 

захищеного доступу до мережі Інтернет. 

Термін надання послуг: до 31 грудня 2023 року. 

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних 

цін попередніх закупівель. 

«Послуги надання в користування цифрових каналів зв’язку»                                

(ДК 021:2015:72720000-3 - Послуги у сфері глобальних мереж). 



Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 у разі обмеженої конкуренції 

на ринку певного товару чи послуги та неможливості отримання достатньої 

кількості інформації щодо актуальних ринкових цін доцільно застосовувати метод 

розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін минулих закупівель. 

Для розрахунку очікуваної вартості можуть використовуватись як ціни 

попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів) 

аналогічних/ідентичних товарів/послуг, так і ціни відповідних закупівель минулих 

періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель «Prozorro», 

з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют (у разі, якщо в 

наявності є валютна складова в ціні товару/послуги), які приведені до єдиних умов. 

Як інформаційні джерела використовуються: для індексу інфляції - офіційний 

вебсайт Державної служби статистики України, для курсів іноземних валют - 

офіційний вебсайт Національного банку України. 

З метою встановлення поточних цін, до цін попередніх закупівель 

застосовується коефіцієнт індексації, розрахований за допомогою калькулятора 

індексації на офіційному вебсайті Державної служби статистики України. Базисним 

місяцем, який застосовується для розрахунку коефіцієнта індексації, є місяць, 

наступний за місяцем укладання угоди у минулому періоді; коефіцієнт індексації 

розраховується відносно місяця, що передує місяцю, у якому здійснюється 

розрахунок очікуваної вартості. 

Коефіцієнти індексації розраховуються щодо кожного джерела інформації про 

ціни. В подальших розрахунках очікуваної вартості використовується мінімальний 

коефіцієнт індексації. 

Очікувана вартість, яка визначається на підставі цін попередніх закупівель, 

розраховується за такою формулою: 

ОВ i = V * Ц м.п. х k i, 

де: ОВi - очікувана вартість на підставі закупівельних цін минулих періодів; 
 

V - обсяг товарів/послуг, що закуповується; 
 

Цм.п. - ціна минулого періоду; 
 

ki - коефіцієнт індексації. 

Для розрахунку очікуваної вартості використовуватись як ціна попередньої 

власної закупівлі замовника (укладеного договору) аналогічної послуги, так і ціни 

відповідних закупівель минулого року, інформація про які міститься в електронній 

системі закупівель «Prozorro», з урахуванням індексу інфляції. 



Отже, очікувана вартість, яка визначається на підставі цін попередніх 

закупівель,: 

ОВ i = V * Ц м.п. х k i, 

ОВ i =12400 грн. х 12 послуг х 1=148800 гривень з урахуванням податку на додану 

вартість. 

Приймаємо – 148800 гривень з урахуванням податку на додану вартість. 

 


	«Послуги надання в користування цифрових каналів зв’язку»                                                           (ДК 021:2015: 72720000-3 - Послуги у сфері глобальних мереж).

