
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-01-28-001663-a

Найменування замовника: Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02066747

Місцезнаходження замовника: проспект Гагаріна,72, Дніпро, Дніпропетровська
область, 49010, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Електронні комунікаційні послуги

Код за Єдиним закупівельним
словником:

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

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

Електронні
комунікаційні
послуги

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

1 послуга Додаток №1, Дніпро,
Дніпропетровська
область, 49010,
Україна

до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Надання послуг Пiсляоплата 10 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 280000 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

Приватне акціонерне
товариство «ФАРЛЕП-
ІНВЕСТ»

19199961 01011, Україна, Київська
область, м. Київ,
Провулок Євгена
Гуцала, будинок 3

0933644819

280 000 UAH
з ПДВ

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
Приватне акціонерне товариство «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» забезпечує Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара електронними комунікаційними послугами з наданням 317
абонентських телефонних номерів з використанням технології проводового доступу до
електронних комунікаційних мереж. Надає міські телефонні номери за технологією IP з
можливістю резервування по 3G, реалізація PRI телефонії , та надання потоку E1 по оптичній
мережі та надання ELTEX. Крім того є наявність технічної підтримки в м. Дніпро. Діапазон
номерів, які надає Приватне акціонерне товариство «ФАРЛЕП -ІНВЕСТ» є унікальними,
зареєстрованими за ним та не може бути забезпечений іншими операторами. Надання послуг
здійснюється в безперебійному цілодобовому режимі. Зміна номерного ресурсу для
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара призведе до ряду негативних
наслідків, в тому числі пов`язаних з необхідністю повторного прокладання телекомунікації,
придбання телефонних номерів, програмування АТС для їх використання, внесення нової
номерної ємкості в довідкові системи. Це в свою чергу викличе незаплановані та нераціональні
значні витрати бюджетних коштів, викличе повну відсутність зв`язку на період проведення
процедури, підписання договорів, прокладання нових телекомунікацій та створення нової
системи зв`язку. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» (відсутність конкуренції
з технічних причин) переговорна процедура закупівлі застосовується як виняток у разі



відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи.


