
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

 якісних характеристик послуги  доступу до мережі інтернет, 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  доступу до мережі 

інтернет (код ДК 021:2015 72410000-7 Послуги провайдерів)  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2022-12-28-011292-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 220 000,00 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: 220 000,00 грн. ,Держаний бюджет України,  кошти отримані від 

господарської діяльності підприємства  

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

укладання договору  по 31.12.2023 року   

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування  якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

1. Забезпечення ДСП «ЦППРВ» основним прямим гарантованим необмеженим доступом до 

глобальної мережі Інтернет по цифровому каналу зі швидкістю не менш 100 M6iт/c.  

2. Швидкість доступу до ресурсу Інтернет 100 M6iт/c в обох напрямках, без обмеження по часу та 

об’єму переданої та отриманої інформації. 

3. Забезпечення надання послуг — 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Строк надання послуг: 

протягом 2022 року. 

4. Точки доступу до мережі Інтернет повинні мати інтерфейс стандарту Ethernet 10/100/1000BaseT.  

5. Місце надання послуг: точки доступу Замовника до мережі Інтернет повинні знаходитись у трьох 

вузлах комутації ДСП «ЦППРВ», за адресою: м. Чорнобиль, вул. Радянська, 13, вул. Кірова, 52 та на об’єкті 

КВ «Вектор» і бути організовані Виконавцем. Для організації точок доступу Замовник не повинен 
закуповувати додаткове обладнання, надавати своє обладнання, канали передач даних, організувати додаткові 

роботи. 

6. Надання Замовнику гарантованої цілодобової технічної підтримки. 

7. Відновлення доступу до мережі Інтернет в разі збою протягом не більше 2-х годин з моменту 

отримання відповідного повідомлення. 

8. Забезпечення попереднього інформування Замовника про виконання планових ремонтних pо6iт, а 

також про виникнення аварійних ситуацій які можуть впливати на якість надання послуг. 

9. Надання 16 ІР-адрес мережі Інтернет із ресурсів Виконавця, приналежних одній мережі з бітовою 

маскою 28 та автономній системі трансльований в українській мережі обміну трафіком UA-ІX. Надання 

спеціалістам ДСП «ЦППРВ» права безпосереднього внесення змін до зворотної зони DNS стосовно виділених 

IP-адрес. 



 


