ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-06-13-001508-a

1. Найменування замовника:

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської
ради

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

04054346

3. Місцезнаходження замовника:

76004, Україна, Івано-Франківська обл., ІваноФранківськ, Грушевського, 21

4. Конкретна назва
предмета закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Користування
захищеним
цифровим каналом
з пропускною
спроможністю 10
Мб/с

ДК 021:2015:
72410000-7 —
Послуги
провайдерів

1 посл.

76000, Україна, ІваноФранківська область,
Івано-Франківськ, вул.
Незалежності, 9

до 31 грудня
2017

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної
особи) учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори,
телефон

12. Ціна
пропозиції

Державне
підприємство
“Українські спеціальні
системи

32348248

04119, Україна, Київська
область, Київ, вул.
Мельникова, 83-б

50 436 UAH
з ПДВ

380444814951
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 5 потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації,
стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи
послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може
призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з
експлуатацією та обслуговуванням
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 35 Закону “Про публічні закупівлі” у зв’язку з
потребою 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.
Так як раніше 23.05.2017р. між Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та ДП
“Українські спеціальні системи” був укладений договір №130/17/ІН щодо надання закупівлі:
цифрового комутаційного обладнання - за кодом ДК 021:2015 – 32546000-2, комутаційне
обладнання шляхом застосування типу переговорної процедури. Очікувана вартість закупівлі:
105346,92 грн (сто п’ять тисяч триста сорок шість грн. 92 коп.) шляхом застосування типу
переговорної скороченої процедури.
Закупівля вищенаведеного обладнання саме у ДП “Українські спеціальні системи” обгрунтовувався
наступним: Згідно листа Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від
15.02.2017р. №07/02/04-2015 відповідно до Положення про спеціальну інформаційнотелекомунікаційну систему, органів виконавчої влади, затвердженого наказом Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від
26.09.2003 №76/ДСК (зареєстровано у Міністерстві юстиції України за №902/8223 від 07.10.2003), та
Положення про спеціальну інформаційно-телекомунікаційну мережу Адміністрації Президента
України, Ради Міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 05.07.2004р.
№48/ДСК (зареєстровано у Міністерстві юстиції за №884/9423 від 15.07.2004) здійснення
безпосередніх функцій щодо розгортання, забезпечення функціонування та надання послуг у
вказаних підсистемах НСКЗ покладено на ДП «УСС».
Надання послуг конфіденційного зв’язку здійснюється відповідно до Порядку надання послуг
конфіденційного зв’язку, органам державної влади та органам місцевого самоврядування,
державним підприємствам, установам та організаціям, що визначає механізм та умови надання
операторами телекомунікацій зазначених послуг в НСКЗ, який затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. №1519.
Враховуючи викладене, послуги конфіденційного зв’язку, у тому числі надання у користування
захищених каналів передачі даних, захищений доступ до Інтернету, органам державної влади та
органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям в
системах НСКЗ, за відсутності на теперішній час альтернативи, надаються Державним
підприємством «Українські спеціальні системи».
Також враховуючи потребу здійснити закупівлю в найкоротші терміни, керуючись ч 3 ст. 35 ЗУ
“Про публічні закупівлі” Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у
разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої
цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її
передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого
постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових
марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та
телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з
перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на вебпорталі укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури
закупівлі.

