ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі
в одного учасника послуг з передавання даних та повідомлень
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця Національної академії наук України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417093
1.3. Місцезнаходження: м. Київ - 24, вул. Академіка Богомольця, 4; 01024
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв'язку, e-mail):
Щербатей Дмитро Вікторович, керівник відділу АТС; м. Київ - 24, вул. Академіка Богомольця, 4,
кімн. 25; 01024; (044) 256-25-00; e-mail: dmitriy_sher@mail.ru.
Сініков Валерій Миколайович, головний фахівець з державних закупівель відділу ФХБКМ; м.
Київ - 24, вул. Академіка Богомольця, 4, кімн. 108; 01024; (044) 256-20-90; e-mail:
sinikov@biph.kiev.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна академія наук України
код за ЄДРПОУ 00019270
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника: 06.12.2011.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти держбюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з передавання даних та повідомлень, код за ДК
016-97 – 64.20.1
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: ємність номерного ресурсу 300 (триста) номерів; 59
(п’ятдесят дев’ять) міських телефонів, 60 (шістдесят) з’єднувальних ліній (2 ISDN PRI трактів з
сигналізацією DSS – 1)
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Київ- 24, вул. Академіка
Богомольця, 4; 01024
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: не пізніш ніж через три дні після
підписання договору про закупівлю по 31 грудня 2012 року.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Публічне акціонерне товариство “УКРТЕЛЕКОМ”, Київська міська дирекція
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 01189910
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4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс: м. Київ, вул. Горького, 40, 01033 тел. (044) 234-40-44; факс: +380 (044) 289-07-03
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:
- відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які
можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за
відсутності при цьому альтернативи (пункт два частини другої статті 39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель” N 2289-VI 9із змінами));
- потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації,
стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або
послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може
призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з
експлуатацією та обслуговуванням; {Пункт п'ять частини другої статті 39 доповнено згідно із
Законом N 3681-VI від 08.07.2011}
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в
одного учасника: .
Враховуючи специфіку ринку телекомунікаційних послуг в м. Києві та особливості
співпраці між Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (далі - Інститут) та КМД
ПАТ “Укртелеком”, а Інститут співпрацює на договірних засадах з попередниками КМД ПАТ
“Укртелеком” та власне останнім упродовж досить тривалого часу (останній договір № KU 3099
було укладено 09.03.2011 р. включно до цього часу).
За час співпраці Інституту та КМД ПАТ “Укртелеком”, починаючи з 1997 року, Інститут, у
відповідності з “Планом розвитку міської телефонної мережі на період 1997 – 1999 р. р.” на
підставі робочого проекту (“Реконструкція ВАТС Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця”),
розробленого Державним інституті по проектуванню засобів та споруд зв’язку “Діпрозв'язок”
Державного комітету зв’язку України Українського об’єднання електрозв’язку “Укртелеком”
провів реконструкцію відомчої АТС (далі - ВАТС) із заміною її на цифрову АТС “Меридіан 1”
на 300 (триста) номерів та проведено дообладнання УВТСЄ-256, розміщеного на АТС-253 та
програмування ВАТС Ін-ту.
На теперішній час в Інституті встановлено та використовуються 59 (п’ятдесят дев’ять)
міських телефонів АТС – 253, 60 (шістдесят) з’єднувальних ліній (2 ISDN PRI трактів з
сигналізацією DSS – 1), лінії безпосереднього зв’язку БЗ
Загальна вартість робочого проекту, робіт по будівництву, придбання матеріалів та
обладнання для заміни ВАТС на цифрову АТС, у цінах дев’яностих років минулого століття,
становила 534 тис. грн. коштів Державного бюджету України.
При зміні оператора телекомунікаційних послуг встановлення телефонів (як міських, так і
внутрішніх) повинно буде повторно оплачуватись по граничним тарифам, що буде становити
приблизно 200 тис. грн. бюджетних коштів.
Інститут є бюджетною організацією і зміну оператора телекомунікаційних послуг вважає за
недоцільне.
Інститут планує здійснити закупівлю телекомунікаційних послуг за технологією ISDN PRI з
використанням сигналізації DSS – 1 по 2 потокам E1 волоконна – оптичного кабелю на 20122013 роки
Для надання телекомунікаційних послуг за технологією ISDN PRI з використанням
сигналізації DSS – 1 по двом потокам E1 волоконна – оптичного кабелю повинні існувати певні
обставини (технічні можливості), а саме замовник і виконавець повинні мати відповідне
обладнання та мати з’єднувальні мережі міх замовником та виконавцем. Все це існує: і придбане,
і змонтоване і прокладене ще у минулому столітті. Тобто надати Інституту телекомунікаційні
послуги без заміни існуючого обладнання і існуючої мережі, може тільки певний виконавець, а
саме ВАТ “Укртелеком”.
До вищенаведеного треба додати наступне: придбання обладнання та прокладання мереж
потребують витрат бюджетних коштів (приблизно 730 тис. грн. у цінах минулих років) та часу
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на розробку проекту, всілякі погодження процедури, на придбання та монтаж обладнання,
прокладання мереж і та. ін.
Застосування процедури закупівлі в одного учасника телекомунікаційних послуг за
технологією ISDN PRI з використанням сигналізації DSS1 по двом потокам E1 волоконна –
оптичного кабелю, дозволить уникнути низки негативних наслідків, таких як:
- припинення обміну інформації в телефонній мережі загального користування та передачі
даних з використанням технології ISDN PRI, повної зміни існуючих телефонних номерів зв’язку
на нові;
- потреби значного збільшення витрат державних коштів: будівництво телефонної
каналізації, прокладка та монтаж ВОК, монтаж металоконструкцій та прокладка кабелів
живлення на АТС – 253, тощо
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
1.Копія листа Печерського телефонного вузла “Про переключення АТС” від 05.06.97 р. № 06-213
– 1 арк..
2. Копія листа Печерського телефонного вузла “Про видачу техумов” від 23.12.97 р. № 06-400 –
1 арк..
3. Копія зведеного кошторису на проектні та досліджувальні роботи по будівництву (витяг з
робочого проекту № 7141 “Реконструкція ВАТС Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця” лист 6
том 6) – 1 арк..
4.Копія робочого проекту книга 1 розділ 3 том 4 лист 1 “Загальні дані” – 1 арк..
5. Лист ПАТ “Укртелеком” за № 25/22-907 – 1арк..
та інші
Голова комітету з конкурсних торгів ___________________ Войтенко Н.В.
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