Обгрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості закупівлі послуг доступу до Інтернет-мережі ТСЦ
№3249 РСЦ ГСЦ МВС в Київській області
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Послуги доступу до Інтернет-мережі Т С Ц №32' 49 код
1 Назва предмета закупівлі
Д К 021:2015 - 72410000-7 Послуги провайдерів.
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00 копійок з ПДВ.
Переговорна
процедура
закупівлі
застосов /ється
2
Обґрунтування технічних
замовником
як
виняток
у
разі
наявності
підстав,
що виз начені
та якісних характеристик
п.
1
ч.
2
ст.
40
Закону,
а
саме:
якщо
було
двічі
відрлінено
предмета закупівлі
процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за л отом),
через відсутність достатньої кількості тендерних пропс зицій,
визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі , його
технічні та якісні характеристики, а також вимоги до уч<існика
процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимс ІГ, що
були визначені замовником у тендерній документації.
29 грудня 2020 р о к у замовником було прг йнято
рішення про проведення процедури закупівлі відкриті торги
послуг дост упу до Інт ернет м ереж і та оголошено заку півлю
иА -2020-12-29-001507-с. Проте станом на 14 січня 202 1 р оку
було подано менше двох пропозицій, як наслідок торгг [ були
відмінені.
15 січня 2021 ро к у замовником знову було прг йнято
рішення про проведення повторної процедури зак упівлі
відкриті торги та оголошено нову закупівлю ПА-2021- 01-15000737-а. Проте знову ж таки станом на 01 лю т ого 202 1 року
було подано менше двох пропозицій, як наслідок торги знову
були відмінені.
Враховуючи ті обставини, що було відмінег о дві
процедури закупівлі за предметом послуги достуї IV до
Інт ернет м ереж і - код національного класифікатої за Д К \
021:2015 - 72410000-7 П ослуги провайдерів через відсу тність
достатньої кількості учасників уповноваженою особою було
прийнято рішення застосувати, як виняток, перегс ворну
процедуру закупівлі, відповідно до п. 1 ч.2 статті 40 Закоь У3
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Для розрахунку очікуваної вартості п ослуг
доступу до Інтернет-мережі використовувались ціни
гакож
попередніх
власних
закупівель,
а
аналогічних/ідентичних закупівель минулих періоді]з, про
які міститься інформація в електронній си стемі
закупівель «Ргогогго» з урахуванням індексу інфляці ї.
8 000 (вісім тисяч) гривень 00 копійок з ПДВ.

