
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про 
ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 

грудня 2020 р. № 1266) надається  обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 
закупівлі розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з підключення закладів соціальної 

інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань, його категорія: Баранівська міська рада Житомирської області; 12701, 
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Соборна, 20; код ЄДРПОУ 04344386; орган місцевого 
самоврядування. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового 
доступу до Інтернету код ДК 021:2015: 72410000-7 Послуги провайдерів.  

3. Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (мультилотова закупівля).  

Загальна к-сть лотів – 5. 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №622-р. Використання 
регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року №453 «Питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості». Бюджетні призначення становлять у сумі – 683000 (шістсот  вісімдесят три тисячі) 
грн. 00 коп.    

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик: Технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі складені відповідно до потреб Баранівської громади Житомирської 
області, з урахуванням вимог законодавства, Правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 
квітня 2012 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074), та інших нормативно-
правових актів та забезпечують цілодобове надання у користування та обслуговування каналів 
передачі даних на всіх вузлах телекомунікаційної мережі. Передбачено надання послуг з 
підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету 
відповідно до тендерної документації. 

 

Номер закупівлі в ЕСЗ:  UA-2021-08-10-002801-c 


