
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

       2.    Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 72410000-7 Послуги провайдерів (Послуги з 

надання доступу до мережі Інтернет): 

Лот #1: Послуги з надання доступу до мережі Інтернет: Академія Державної пенітенціарної 

служби (м. Чернігів, вул. Гонча, 34, вул.. Шевченка, 103, вул.. Музична, 2а) 

Лот #2: Послуги з надання доступу до мережі Інтернет: ТВВ «Хмельницька філія Академії 

Державної пенітенціарної служби» 

Лот #3: Послуги з надання доступу до мережі Інтернет: ТВВ «Кам'янська філія Академії 

Державної пенітенціарної служби» 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-31-011864-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

№ п/п 

ЛОТу  

Найменування 

послуги 

Код ДК 

021:2015 

Технічні та якісні характеристики та інші 

характеристики предмета закупівлі (вид, 

навантаження, швидкість, пропускна 

здатність) 

Одини

ця 

вимір

у 

Кіль

кість 

1 Послуги з 

надання 

доступу до 

мережі 

Інтернет: 

Академія 

Державної 

пенітенціарної 

служби (м. 

Чернігів, вул. 

Гонча, 34, 

вул.. 

Шевченка, 

103, вул.. 

Музична, 2а) 

7241000

0-7 

Адреси надання послуги- вул. Гонча 34, 

вул. Шевченка 103, вул. Музична 2а 

м.Чернігів. надання доступу до мережі 

Інтернет починається з моменту 

підписання договору по 31.12.2023 

включно; 

1.1 Кількість незалежний каналів – 2 

1.2 Підключення здійснюється по 

оптоволоконному кабелю (обладнання 

необхідне для організації підключення 

надається оператором); 

1.3 Необхідний доступ до мережі Інтернет 

на швидкостях: 

Основний канал: 

Закордонний сегмент мережі – 40 

Мбіт/с 

Український сегмент мережі – 1000 

Мбіт/с 

Запасний канал: 

Закордонний сегмені мережі 40 Мбіт/с 

Український сегмент мережі - 100 

Мбіт/с 

1.4 Надання в користування 5 

статичних IP-адрес (IPv4). 

Мбіт/с 1000 



2 Послуги з 

надання 

доступу до 

мережі 

Інтернет: ТВВ 

«Хмельницька 

філія Академії 

Державної 

пенітенціарної 

служби» 

7241000

0-7 

Адреса надання послуги- Хмельницька 

обл., Хмельницький р-н, Хмельницька 

територіальна громада, Комплекс будівель 

та споруд №9. Надання доступу до мережі 

Інтернет починається з моменту 

підписання договору по 31.12.2023 

включно; 

1.1 Кількість незалежний каналів – 2 

1.2 Підключення здійснюється по радіо 

зв’язку (обладнання необхідне для 

організації підключення надається 

оператором); 

1.3 Необхідний доступ до мережі Інтернет 

на швидкостях: 

Основний канал: 

Закордонний сегмент мережі – 40 

Мбіт/с 

Український сегмент мережі – 300 

Мбіт/с 

Запасний канал: 

Закордонний сегмені мережі 40 Мбіт/с 

Український сегмент мережі - 300 

Мбіт/с 

1.4 Надання в користування 5 статичних 

IP-адрес (IPv4). 

Мбіт/с 300 

3 Послуги з 

надання 

доступу до 

мережі 

Інтернет: ТВВ 

«Кам'янська 

філія Академії 

Державної 

пенітенціарної 

служби» 

7241000

0-7 

Адреса надання послуги- м. Кам’янське, 

вул Колеусівська, 39, Дніпропетровська 

область. Надання доступу до мережі 

Інтернет починається з моменту 

підписання договору по 31.12.2023 

включно; 

1.1 Кількість незалежний каналів – 2 

1.2 Підключення здійснюється по 

оптоволоконному кабелю (обладнання 

необхідне для організації підключення 

надається оператором); 

1.3 Необхідний доступ до мережі Інтернет 

на швидкостях: 

Основний канал: 

Закордонний сегмент мережі – 40 

Мбіт/с 

Український сегмент мережі – 100 

Мбіт/с 

Запасний канал: 

Закордонний сегмені мережі 40 Мбіт/с 

Український сегмент мережі - 100 

Мбіт/с 

1.4 Надання в користування 5 статичних 

IP-адрес (IPv4). 

Мбіт/с 100 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 115 000 грн з ПДВ 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, враховуючи динаміку цін, 

належну якість  послуг та бюджетне призначення. 


