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Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, ІЦ 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Послуги

Послуги телефонного звязку та передачі даних
! | № 111

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

і І.І ‘ " 
: і

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 204000 ИАН

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або 
місце виконання 
робіт чи надання 
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги 
телефонного 
звязку та 
передачі даних

ДК 021:2015: 64210000-1 
— Послуги телефонного 
зв'язку та передачі 
даних

12 послуга Україна,
м.Чернівці, 58001, 
Чернівецька 
область, Мирона 
Кордуби,21А

до 31 грудня 
2021

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ИА-2021-02-11-003443-с

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 02910120
ЄДР:

Інформація про учасника (учасників):



Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт 
чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні 
переконання відмовляються 
від прийняття 
реєстраційного номера 
облікової картки платника 
податків та офіційно 
повідомили про це 
відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджене
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

і

і

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРТЕЛЕКОМ"

21560766 01601, Україна, м. Київ, г. 
Киев, БУЛЬВАР ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА будинок 18

0911144039

204 000 ИАН 
зПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про 
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним 
або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується 
замовником як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи 
надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків (п. 2 ч. 2 
ст. 40 Закону):
- відсутність конкуренції з технічних причин.
Чернівецька обласна прокуратура має багаторічний досвід безперервної роботи з Публічним 
акціонерним товариством «Укртелеком» (далі - ПАТ «Укртелеком», і як постійному клієнту це дає 
певні переваги, що забезпечує значну економію коштів. Послугами телефонного зв'язку 
користуються усі працівники органів Чернівецької обласної прокуратури. Частина абонентських 
телефонних номерів закріплені за керівництвом Чернівецької обласної прокуратури та місцевих 
прокуратур. ПАТ «Укртелеком» забезпечує надання безперервного зв'язку за більше ніж 10-ма 
номерами телефонів «гарячої лінії». Оперативний зв'язок чергових прокурорів здійснюється за 
номерами телефонів, які надаються ПАТ «Укртелеком». Надання послуг здійснюється в 
безперервному режимі. Технічні засоби телекомунікацій та з'єднувальні лінії знаходяться на 
балансі ПАТ «Укртелеком». Зміна існуючого оператора ПАТ «Укртелеком» на іншого можливого 
оператора телекомунікацій призведе до:
- необхідності побудови нових каналів зв'язку, що не може бути виконано в короткий термін;
- додаткових видатків і втрати раніше витрачених коштів,-
- погіршення оперативного зв'язку з органами державної та виконавчої влади, що зашкодить 
ефективному виконанню поставлених перед Чернівецькою обласною прокуратурою завдань;



- зміни існуючих телефонних номерів та витрачання значних бюджетних коштів не тільки на 
придбання нових номерів у іншого можливого оператора, але і на прокладання нових мережевих 
комунікацій для подавання цих номерів до приміщень органів Чернівецької обласної прокуратури;
- доведення нових номерів органам державної влади, видання нових телефонних довідників, що 
призведе до витрат коштів;
- виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.
Крім того, ПАТ «Укртелеком» надає Чернівецькій обласній прокуратурі в користування кабельну 
каналізацію електрозв'язку (ККЕ), що передбачає виконання комплексу організаційно-технічних 
заходів та надання таких послуг: бронювання місця в ККЕ, погодження робочого проекту, технічний 
нагляд за роботою замовника в ККЕ, надання місця в каналі ККЕ, використання ККЕ. Враховуючи 
вищевикладене, підтверджується наявність підстав для застосування Чернівецькою обласною 
прокуратурою у 2021 році переговорної процедури закупівлі послуги телефонного зв'язку та 
передачі даних (код ДК 021:2015-64210000-1) з ПАТ «Укртелеком» відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 40 
Закону України «Про публічні закупівлі»


