Обгрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості закупівлі послуг доступу до Інтернет-мережі Т С Ц
№3241 РСЦ ГСЦ МВС в Київській області
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної в артості предмета закупівлі
Послуги доступу до Інтернет-мережі ТСЦ №3241 код
1 Назва предмета закупівлі
ДК 021:2015 —72410000-7 Послуги провайдерів.
та очікувана вартість
Очікувана вартість: 14 400 (чотирнадцять тисяч
чотириста) гривень 00 копійок з ПДВ.
Переговорна
процедура
закупівлі
застосовується
2
Обґрунтування технічних
замовником
як
виняток
у
разі
наявності
підстав,
що визначені
та якісних характеристик
п.
1
ч.
2
ст.
40
Закону,
а
саме:
якщо
було
Двічі
відмінено
предмета закупівлі
процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за [лотом),
через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій,
визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його
технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника
процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що
були визначені замовником у тендерній документації.
29 грудня 2020 ро к у замовником було прийнято
рішення про проведення процедури закупівлі 'відкриті торги
послуг дост упу до Інт ернет м ереж і та оголошено закупівлю
UA-2020-12-29-001507-с. Проте станом на 14 січня 2021 року
було подано менше двох пропозицій, як наслідок торги були
відмінені.
15 січня 2021 ро к у замовником знову було прийнято
рішення про проведення повторної процедури закупівлі
відкриті торги та оголошено нову закупівлю VA-2021-01-15000737-а. Проте знову ж таки станом на 01 лю т ого 2021 року
було подано менше двох пропозицій, як наслідок торри знову
були відмінені.
Враховуючи ті обставини, що було відмінено дві
процедури закупівлі за предметом послуги дост упу до
Інт ернет м ереж і - код національного класифікатора Д К
021:2015 - 72410000-7 П ослуги провайдерів через відсутність
достатньої кількості учасників у п о в н о в а ж е н о ї особою було
прийнято рішення застосувати, як в и н ято к переговорну
процедуру закупівлі, відповідно до п. 1 ч.2 статті 40 Закону.
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Обґрунтування очікуваної
вартості предмета
закупівлі, розміру
бюджетного призначення

Для розрахунку очікуваної вартості п о с л у г
доступу до Інтернет-мережі використовувались ціни
попередніх
власних
закупівель,
а
також
аналогічних/ідентичних закупівель минулих періодів, про
які міститься інформація в електронній системі
закупівель «Prozorro» з урахуванням індекс} інфляції.
14 400 (чотирнадцять тисяч чотириста) гривень
00 копійок з ПДВ.

