
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі: Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчим органам на 2022 рік (ДК 

021:2015 – 72410000-7 Послуги провайдерів) 

Мультилова закупівля – 13 Лотів. 

 

Лот № 1 -  Безлімітний доступ до мережі Інтернет для потреб Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих органів: доступ до мережі Інтернет по загальному каналу для 

приміщень за адресою вул. Ярослава Мудрого, буд.15, м. Біла Церква, Київська область. 

Лот № 2  - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 

буд. 38/12, м. Біла Церква, Київської області: управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради (2-й поверх); управління самоврядного контролю 

Білоцерківської міської ради (2-й поверх). 

Лот № 3  - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, за адресою: бул. Олександрійський, 

буд.94, м. Біла Церква, Київської області: управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради (1-й поверх); управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради (3-й поверх). 

Лот № 4  - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, за адресою: Торгова площа, буд. 6, м. 

Біла Церква, Київської області: відділ звернень громадян виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради; відділ транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради, 

відділу внутрішнього контролю та аудиту управління економіки Білоцерківської міської 

ради. 

Лот № 5 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів - відділ з питань торгово-побутового 

обслуговування населення та громадського харчування Білоцерківської міської ради за 

адресою: вул. Леся Курбаса, буд.3, (3-й поверх), м. Біла Церква, Київської області. 

Лот № 6 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів - відділу енергоефективності 

Білоцерківської міської ради за адресою: вул. Андрея Шептицького, буд.2, (2-й поверх), м. 

Біла Церква, Київської області. 

Лот № 7 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів - за адресою: вул. Павліченко, 14а, м. 

Біла Церква, Київської області: архівний відділ Білоцерківської міської ради (3-й поверх); 

відділ ведення Державного реєстру виборців Білоцерківської міської ради (2-й поверх); 

відділ державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради (3-й 

поверх). 

Лот № 8 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, за адресою: бул. Олександрійський, 

75, м. Біла Церква, Київської області: управління регулювання земельних відносин 

Білоцерківської міської ради (1-й поверх); управління регулювання земельних відносин 

Білоцерківської міської ради (для трансляцій) (1-й поверх). 

Лот № 9 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів – управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради, за адресою: вул. Леваневського, буд.34, (1-й поверх), м. Біла 

Церква, Київської області. 

Лот № 10 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, – за адресою: вул. Центральна, буд. 42, 

с.Томилівка, Білоцерківського району, Київської області. 



Лот № 11 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, – за адресою: вул. Молодіжна, буд. 7, 

с.Храпачі, Білоцерківського району, Київської області. 

Лот № 12 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, – за адресою: вул. Травнева, буд. 2А, 

с.Вільна Тарасівка, Білоцерківського району, Київської області. 

Лот № 13 - Послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет для потреб 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів– за адресою: вул. Соборна, буд. 5, 

с.Пилипча, Білоцерківського району, Київської області. 

 

Очікувана вартість закупівлі: 280 100,00 грн 

 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

Відповідно до Службової записки відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення міської ради «Про проведення закупівлі послуг доступу до мережі інтернет» за 

наявною потребою в послузі з метою забезпечення доступом до мережі інтернет об’єктів 

Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради для належного виконання функцій у 

сфері надання адміністративних послуг для отримання якісних послуг суб’єктам звернень.  

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби, обрахованої 

Замовником на основі фактичного використання та обсягу фінансування. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовані відділом 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення Білоцерківської міської ради та обґрунтовані для 

кожного Лота окрема. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

При розрахунку очікуваної вартості закупівлі замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі" та  відповідно до положень Закону України "Про 

публічні закупівлі".  Використовуючи метод порівняння ринкових цін та на підставі 

закупівельних цін попередніх періодів.  

Вартість закупівлі складається з вартості інсталяції послуги та абонплати. Розмір 

бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах 

цього типу та визначений у кошторисі на 2022 рік.  

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 


