ФОРМА ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут фізіології ім О.О.Богомольця НАНУ
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 054170926109
1.3. Місцезнаходження: м Київ, вул. Богомольця, 4; індекс 01601
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
(прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
Сініков Валерій Миколайович – заступник голови комітету з конкурсних торгів, тел/факс
(044)2562090, e-mail: Sinikov@biph.kiev.ua;
Коваленко Сергій Олександрович – головний юрисконсульт інституту, тел
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Національна академія наук України ЄДРПОУ 00019270
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника:14.12.2010
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти держбюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі : 64.20.1 Послуги з передавання даних і
повідомлень;
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 59 аналогових телефонів; 2 потока ISDN PRI з
сигналізацією DSS-1; підключення 300 номерів ВАТС інституту до телефонної мережі
загального доступу.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
за адресою Замовника (м. Київ, вул. Богомольця, 4)
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
січень - грудень 2011 року
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» Київська міська філія
4.2. Ідентифікаційний код: код ЗКПО 01189910
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи,
телефон, телефакс: 01033, м Київ, вул. Горького,40; телефон – (044) 234-4044, телефакс
(044) 289-0703
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5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.2 ч.2 Ст.
39 закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI, а саме: відсутність
конкуренції ( у тому числі з технічних причин)на товари, роботи чи послуги, які можуть
бути поставлені, виконані чи надані певним постачальником (виконавцем), за відсутності
при цьому альтернативи.
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 та КМФ ВАТ
“Укртелеком”, закупівля послуг з передавання даних і повідомлень у одного учасника має
здійснюється на підставі абз. 2) п. 2 ст. 39 Закону України “Про здійснення державних
закупівель” № 2289-VI д 01.06.2010 р., підтвердженням чому є нижченаведені дані.
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, співпрацює на договірних
засадах з попередниками КМД ВАТ “Укртелеком” та власне останнім упродовж досить
тривалого часу (останній договір № 2121960 було укладено 01.01.2006 р. з подальшими
пролонгаціями у формі додаткових угод, включно до цього часу).
В 1997 році КМД ВАТ “Укртелеком”, у відповідності з “Планом розвитку міської
телефонної мережі на період 1997 – 1999 р. р.” (лист № 06 – 213 від 05.06.97, дивись
додаток № 1), при умові подальшої співпраці з Інститутом, довів до відома Інституту про
необхідність обов’язкового передбачення у 1998 році коштів на реконструкцію відомчої
АТС (далі - ВАТС) із заміною її на цифрову АТС “Меридіан 1” на 300 (триста) номерів
(лист № 06 - 400 від 23.12.97, дивись додаток № 2) у відповідності з технічними умовами
(дивись додаток № 2). На виконання цих вимог Інститутом було замовлено у Державному
інституті по проектуванню засобів та споруд зв’язку “Діпрозв'язок” Державного комітету
зв’язку України Українського об’єднання електрозв’язку “Укртелеком” робочий проект
(“Реконструкція ВАТС Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця”) повна вартість робіт по
будівництву, згідно якого у цінах 1997 р. становила 221,18 тис. грн. (дивись додаток № 3).
Робочий проект (кн. 1 розд. 3 том. 4 лист 1 “Загальні дані”) передбачав закупівлю
цифрової АТС типа “Меридіан -1” у фірми “Kapsсh” (дивись додаток № 4), яка і була
придбана у цієї фірми по контракту від 30.12.1997 р. № UKR 7-52, що підтверджується
перекладеним на укр. мову рахунком № NR.12/4 (дивись додаток № 5) за 52 855 $
(еквівалент в нац. вал. По курсу НБУ на вказану дату 100 266, 00 грн.).
Додатково у фірми “Капш” та ДП “Kапш Телеком” було придбано обладнання на
суму

10 876, 00 доларів США (еквівалент в нац. вал. По курсу НБУ на вказану дату 23

057, 12 грн.) на підставі платіжного доручення від 20.07.1998 р. № 4, на суму 6000 грн. 00
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коп. згідно договору купівлі-продажу № 092 - SO/2770 від 28.07.2005 р., на суму 31470,00
грн. по договору № 133-SO/2991 від 12.12.2005 р., на суму 13226, 10 грн. на підставі
договору № 110-/4550 від 24.10.2008 р. (дивись додатки 6). Загальна сума закупівлі по
останніх трьох договорах склала: 55598, 10 грн.
Крім того було виконано робіт, придбано матеріалів та обладнання для заміни ВАТС
на цифрову АТС:
- оптоволоконний кабель ОКЛБ, вартістю 8 940,40 грн., згідно накладної на передачу
під монтаж № 1-1 від 05.10.1998 р. (дивись додаток № 7);
- універсальне лінійне обладнання вартістю 40655,86 грн. (дивись додаток № 8);
- будівництво телефонної каналізації, прокладка та монтаж ВОЛС, вартість робіт
18861,00 грн. (контракт від 07.06.98 р., (дивись додаток № 9).
Згідно з робочим проектом № 7141 Інститутом з фірмою “ALKATEL” (дивись
додаток № 10) було укладено контракт від 14.12.98 р. № UKR 5797 (дивись додаток № 11)
на розширення та програмування АТС – 253 типа 1000 Е-10 на суму 100190 FRF /65000,00
грн./. У зв’язку з підключенням ВАТС Ін-ту до мережі ТфОП м. Києва проведено
дообладнання УВТСЄ-256, розміщеного на АТС-253 та програмування ВАТС Ін-ту, згідно
т. 4, розд. 2, кн. 3 робочого проекту “Реконструкція ВАТС Інституту фізіології ім. О.О.
Богомольця” (дивись додаток № 12).
Програмування ВАТС забезпечувало:
- нумерацію абонента проектований ВАТС 2562400-2562599; тип сигналізації на 2хбічних з’єднувальних ліній з опорною станцією DSS1 (30В+ D);
- ВАТС буде забезпечувати надання слідуючіх видів зв’язку: автоматичного
внутрішньостанційного зв’язку серед усіх абонентів по скороченій 4-хзнаковий нумерації,
внутрішня нумерація абоненті в буде мати вигляд:Х1(1), Х2(4,5), Х3(0-9), Х 4(0-9);
- автоматичний вихідний зв'язок з абонентами ТфОП м. Києва, вузлом спецслужб та
АМТС по кодам 2, 4, 5, 8, 0 без індексів виходу; автоматичного вхідного зв’язку
загального користування(ТфОП м. Києва з 7-мизначною нумерацією), при цьому від
опорній станції до ВАТС буде передаватися три цифри Х2(4,5), Х3(0-9), Х 4(0-9).
Робочим проектом передбачались вихідні данні для постачальників такого
обладнання:
- система передачі;
- увідне обладнання (ВОК, приладдя для розшивки оптичного кабелю – ODF –
обладнання інофірми, зварювальний апарат, оптичний тестор, оптичний рефлектометр
тощо)
- мережі передавання РDH (мультиплексоp BKZ) – обладнання інофірми.
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Згідно з листом НКРЗ України “Про виділення номерного ресурсу та кого оплати”
від 17.09.2008 № 1064, проінформувало Інститут про прийняте останньою рішення щодо
виділення Інституту за його заявою номерного ресурсу ємністю 300 (триста) номерів у
індексах 256 20 ХХ, 256 24 ХХ, 256 25 ХХ (дивитись додаток № 13). 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),
120 (сто двадцять) радіоточок радіотрансляційної мережі, лінії безпосереднього зв’язку БЗ
Обладнання, придбане Інститутом для реконструкції ВАТС, так як і усі роботи по
його встановленню були виконані за кошти Державного бюджету України.
При зміні оператора телекомунікаційних послуг встановлення телефонів (як
міських, так і внутрішніх) повинно буде повторно оплачуватись по граничним тарифам із
розрахунку 800.00 грн. (вісімсот гривень 00 коп.) за кожний міський телефон, 7500,00 грн.
(сім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) за кожний номер ВАТС, що становить 59х 800,00 +
2х7500,00 + 300х450,00 = 197 200 грн.
Інститут є бюджетною організацією і зміну оператора телекомунікаційних послуг
вважає за недоцільне.
Враховуючи те, що термін дії договору на закупівлю телекомунікаційних послуг за
технологією ISDN PRI з використанням сигналізації DSS – 1 по двом потокам E1
волоконна – оптичного кабелю у 2010 році закінчується 31 грудня цього ж року, Інститут
планує здійснити закупівлю телекомунікаційних послуг за технологією ISDN PRI з
використанням сигналізації DSS – 1 по 2 потокам E1 волоконна – оптичного кабелю на
2011 рік
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 300 тис. грн. у цінах минулих
років) та часу на розробку проекту, всілякі погодження процедури, на придбання та
монтаж обладнання, прокладання мереж і та. ін.
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Застосування процедури закупівлі в одного учасника телекомунікаційних послуг за
технологією ISDN PRI з використанням сигналізації DSS – 1 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.Лист Печерського телефонного вузла “Про переключення АТС” від 05.06.97 р. № 06-213
– 1 арк..
2. Лист Печерського телефонного вузла “Про видачу техумов” від 23.12.97 р. № 06-400 – 1
ар..
3. Зведений кошторис 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.Робочий проект книга 1 розділ 3 том 4 лист 1 “Загальні дані” – 1 арк..
5. Робочий переклад рахунку № NR. 12/4 від 01.12.1998 на закупівлю комунікаційної
системи “Меридіан 1”, Версія 11 (замовлення по контракту УКР 7-52 від 30.12.1997 на
суму 52, 855 доларів США). – 1 арк.;
6. Платіжне доручення від 20.07.1998 р. № 4; Договір купівлі-продажу від 28.07.2005 р. №
092-SO/2770 на суму 6 000, 00 грн., разом з Актом від 30.09.2005 р. – 2 арк.; Договір №
133-SO/1991 від 12.12.2005 р. на суму 6 612, 00 грн., разом з додатком № 2 – 3 арк.;
Договір від 24.10.2008 р. № 110- SO/4550 на суму 13 226, 10 грн., разом зі специфікацією
та накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей. – 11 арк.;
7. Накладна на передачу під монтаж № 1-1 від 05.10.1998 р..-.1 арк.;
8. Договір від 09.06.98 р. № 9/06 на поставку, монтаж, пуско – налагоджування
універсального лінійного обладнання – 4 арк.;
9. Контракт від 07.06.98 р. на будівництво телефонної каналізації, прокладку та монтаж
ВОК по об’єкту “Реконструкція ВАТС Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця” – 2 арк..
10. Пояснювальна записка (витяг з робочого проекту № 7141 “Реконструкція ВАТС
Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця” лист 3 книга 1 розділ 2 том 4) – 1 арк..
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11. Контракт на поставку і монтаж розширення АТСС253 від 14.12.1998 р. № UKR5797 на
суму 100 190, 00 Французьких Франків. – 3 арк.;
12. Т. 4, розд. 2, кн. 3 робочого проекту “Реконструкція ВАТС Інституту фізіології ім. О.О.
Богомольця”. – 3 арк.;
13. Лист Департаменту телекомунікацій НКРЗ України “Про виділення номерного ресурсу
та його оплати” від 17.09.2008 р. № 1064. – 2 арк.

Голова комітету з конкурсних торгів,
Заступник директора Інституту,
член-кореспондент НАН України
_____________ Сагач В.Ф.
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