
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик сухий добовий пайок, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне 

спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»,  Код 

ЄДРПОУ: 37197102,  м. Чорнобиль вул. Кірова,52,  07270, Категорія -  Юридична особа, яка здійснює 

діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.  

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги корпоративного мобільного 

зв'язку згідно коду ДК 021:2015  64210000 - 1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2022-12-28-001791-a ● 

f352d4aa5bff4b3a895d3cecdfa82747  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 180 000,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 

ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 180 000,00 грн. , Власні кошти підприємства 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг:  з дати 

укладання договору  по 31.12.2023 року   

Якісні та технічні характеристики послуг корпоративного мобільного зв'язку  визначені з урахуванням 

реальних потреб підприємства.  

№ 

за/п 

Найменування послуг по об’єктах  

 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 

1. Наявність технічних засобів, матеріалів та ресурсів для надання телекомунікаційних послуг в наступних 

локаціях (голосовий зв’язок та інтернет): 

1.1 м. Київ 

1.2 Київська обл., Вишгородський р-н, смт. Іванків 

1.3 об’єкти Чорнобильської зони відчуження:  

 - м. Чорнобиль 

- об’єкт КВ «Вектор» 

- ПЗРВ «Буряківка» 

- ЧАЕС 

- м. Прип’ять 

- КПП «Дитятки» 

- об’єкт Чорнобиль-2 

2. Орієнтовна кількість абонентів – 120. Кількість абонентів може бути збільшена або зменшена на підставі 

заявки в межах бюджетного призначення 



3.  Кількість тарифних планів – 2 (зміна тарифних планів та номерів абонентів може здійснюватись в межах 

Угоди за письмовою заявою): 

 - безліміт в корпоративній мережі, на інші мережі по Україні ≥ 100 хв., інтернет 3G/4G  ≥ 5Гб 

 - безліміт в корпоративній мережі, на інші мережі по Україні ≥ 250 хв., інтернет 3G/4G  ≥ 10Гб 

4. Наявність персонального менеджера 

5. Тип оплати - післяоплата 

6. Наявність технічної підтримки – 24/7, яка включає постійний моніторинг телекомунікаційних каналів 

зв’язку та діагностику причин відхилення від заданих технічних характеристик. 

7. Надання послуг повинно здійснюватися Виконавцем без додаткових витрат на організацію підключення 

та устаткування зі сторони Замовника. 

8. Надання безоплатного доступу до служб екстреного виклику: пожежної служби (101), поліції (102), 

швидкої медичної допомоги (103), аварійної служби газу (104), служби допомоги (112). 

 


