
«Телекомунікаційні послуги - послуги доступу до мережі Інтернет (Суми)» 

(ДК 021:2015:72410000-7 Послуги провайдерів).  

«Відкриті торги з особливостями. 

 

 

Дата оприлюднення: 03 січня 2023 13:16 год. за київським часом. 

Звернення за роз’ясненнями: до 08 січня 2023 року 00:00 год за київським часом. 

Оскарження умов закупівлі: до 08 січня 2023 року 00:00 год за київським часом. 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  11 січня 2023 року 00:00 год за 

київським часом. 

Очікувана вартість: 63600,00 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 636,00 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 (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 «Телекомунікаційні послуги - послуги доступу до 

мережі Інтернет (Суми)» (ДК 021:2015:72410000-7 

Послуги провайдерів). 

 

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 – див. додаток 1 до тендерної 

документації. 

Обсяг надання послуг згідно із додатком 1 до тендерної 

документації.  

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. 

«Телекомунікаційні послуги - послуги доступу до мережі Інтернет (Суми)»  

(ДК 021:2015:72410000-7 Послуги провайдерів). 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

Послуги надаються відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» (зі змінами), 

інших нормативних документів та державних стандартів у галузі інформаційних технологій, що 

діють на території України. 

Послуга доступу до мережі Інтернет включає в себе можливість цілодобового доступу до 

ресурсів всесвітньої мережі Інтернет. Замовник може користуватися послугами в будь - який 

зручний для нього час. 

Підключення до мережі здійснюється за умови наявності обладнання надавача послуг на 



об`єкті підключення та місці надання послуг. 

Надавач послуг зобов’язаний: 

- надавати послуги доступу до мережі Інтернет, з використанням власної мережі, 

безперервно, за винятком періодів проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт, які 

повинні плануватись на час, коли незручності для абонентів мінімальні.  

Про графік виконання таких робіт, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку їх 

проведення, мають бути поінформовані споживачі; 

- забезпечити відповідність параметрів власних телекомунікаційних мереж технічним 

нормам, встановленим законодавством; 

- забезпечити технічний контроль за станом телекомунікаційної мережі. 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Технічні характеристики предмета закупівлі повинні бути негірші, ніж зазначені у 

таблицях.  

№ Місце надання 

послуг 

Завантаже

ння 

(Download) 

Мбіт/с 

 

Вивантаження 

(Upload) 

Мбіт/с 

 

Статич

на IP-

адреса 

 

Кількість 

послуг 

Очікувана 

вартість на 

місяць (грн 

з ПДВ) 

1 Сумська обласна 

прокуратура: 

вул. Герасима 

Кондратьєва, 33,                    

м. Суми 

400 50 так 12 3000 

2 Окружна 

прокуратура міста 

Суми: 

вул. Герасима 

Кондратьєва, 79,                    

м. Суми 

200 50 так 12 1500 

3 Сумська окружна 

прокуратура: 

вул. 

Першотравнева 

12, м. Суми 

100 20 так 12 800 

Місце надання послуг:  

- Сумська обласна прокуратура: вул. Герасима Кондратьєва, 33, м. Суми; 

- Окружна прокуратура міста Суми: вул. Герасима Кондратьєва, 79, м. Суми; 

- Сумська окружна прокуратура: вул. Першотравнева 12, м. Суми. 

Термін надання послуг: до 31 грудня 2023 року. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння 

ринкових цін.  

«Телекомунікаційні послуги - послуги доступу до мережі Інтернет 

(Суми)» (ДК 021:2015:72410000-7 Послуги провайдерів). 

Для аналізу цін використовувалася електронна система закупівель Prozorro. 

Електронною поштою надіслано не менше 3 (трьох) запитів надавачам послуг. 



Отриманий масив цінових данних. 

Адреса 

Учасник 1 Учасник 2 Учасник 3 

вул. Герасима 

Кондратьєва, буд. 33 
3000 гривень  2800 гривень 2800 гривень                    

вул. Герасима 

Кондратьєва, буд. 79 
1500 гривень 1600 гривень 1700 гривень 

вул. Першотравнева, 12 800 гривень 850 гривень 950 гривень 

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського 

господарства України від 18.02.2020 №275 очікувана ціна за одиницю, як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою 

формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, 

де:  Цод - очікувана ціна за одиницю (за 1 послугу); 
 

 Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних 

умов; 

Розрахунок. 

Вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 33. 

Цод1= (3000+2800+2800)/3=2866,67 (грн). Приймаємо – 2867 (грн) – за 1 

послугу за 1 місяць. 

Вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 79. 

Цод2= (1500+1600+1700)/3=1600 (грн.) Приймаємо – 1600 (грн) – за                                 

1 послугу за 1 місяць. 

Вулиця Першотравнева, буд. 12. 

Цод3= (800+850+950)/3=866,67 (грн.) Приймаємо – 867 (грн) – за                                 

1 послугу за 1 місяць. 

Очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

ОВмрц = Цод. х V, де 

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

V – обсяг послуг, що закуповуються.  

Вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 33. 

ОВмрц1 =2866,67 грн.х12 міс.=34400,04 гривень. Приймаємо – 34400 (грн.). 

Вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 79. 



ОВмрц2 =1600 грн.х12 міс.=19200 гривень. Приймаємо – 19200 (грн.). 

Вулиця Першотравнева, буд. 12. 

ОВмрц3 =866,67 грн.х12 міс.=10400,04 гривень. Приймаємо – 10400 (грн.). 

Очікувана вартість всієї закупівлі. 

ОВмрц. = ОВмрц1+ ОВмрц2+ ОВмрц3 

ОВмрц =34400+19200+10400=64000 (грн). 

Приймаємо – 63600 гривень з урахуванням податку на додану вартість. 

 

 


	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

