
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-17-010576-a

Найменування замовника: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

05399231

Місцезнаходження замовника: Україна, місто Нетішин, 30100, Хмельницька
область, вулиця Шевченка, будинок 1

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Телекомунікаційні послуги, крім послуг
телефонного звязку і передачі даних

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:64220000-4: Телекомунікаційні
послуги, крім послуг телефонного зв’язку і передачі
даних

Hазва 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

Телекомунікаційні
послуги, крім послуг
телефонного зв'язку
і передачі даних

ДК 021:2015:
64220000-4 —
Телекомунікаційні
послуги, крім послуг
телефонного зв’язку і
передачі даних

1 послуга Україна,
м.Нетішин, 30100,
Хмельницька
область,
вул.Шевченка,1

від 17 лютого
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Надання послуг Пiсляоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 62744.88 UAH



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

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНСЬКІ
СПЕЦІАЛЬНІ
СИСТЕМИ"

32348248 04119, Україна, м. Київ, г.
Киев, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ
ІЛЛЄНКА будинок 83Б

+380444814950

62 744.88
UAH

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
Згідно з частиною 1 статті 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 як виняток у разі підстави, що визначена пунктом
2 частини 2 ст. 40 Закону, а саме - відсутність конкуренції з технічних причин.
Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради здійснюються заходи щодо проведення закупівлі
послуг організації каналів зв'язку з метою обміну інформацією з обмеженим доступом, що включає
в себе створення комплексної системи захисту інформації для ЦНАП.
Відповідно до вимог Закону України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку», Порядку
надання послуг конфіденційного зв’язку
органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним
підприємствам,установам та організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11.10.2002 року №1519 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 №328),
Положення про спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему органів виконавчої влади
Національної системи конфіденційного зв’язку, затвердженого наказом Адміністрації
Держспецзвʼязку від 18.09.2017 № 110/ДСК, послуги конфіденційного зв’язку, у тому числі надання
у користування захищених каналів передачі даних, захищеного доступу до Інтернету з
використанням ресурсу спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої
влади Національної системи конфіденційного зв’язку оператором надаються лише Державним
підприємством «Українські Спеціальні Системи», які визнані оператором СІТС НСКЗ(лист



Адміністрації Держспецзвязку від 01.10.2020 року № 07/03/02-1369, Атестат відповідності системи
захисту інформації від 09.07.2020 № 21662).
Отже, здійснити закупівлю із організації каналів зв'язку ЦНАП в мережі Національної системи
конфіденційного зв’язку (НСКЗ) у ДП «Українські спеціальні системи» виконавчий комітет
Нетішинської міської ради може виключно застосувавши переговорну процедуру.


