
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 
 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2023-01-12-006151-

a 

2. Найменування предмету закупівлі: Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 

(електронні комунікаційні послуги), код ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних 

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

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга 

5. Очікувана вартість закупівлі: 45000,00 грн. (сорок п’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. 

6. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя». 

7. Код згідно ЄДРПОУ у замовника: 02549121. 

8. Місцезнаходження замовника: : 46024, Україна, Тернопільська область, місто 

Тернопіль, вулиця Генералa М. Тарнавського, 7. 

9. Вид предмета закупівлі: закупівля послуги. 

10. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.  

11. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31.12.2023 р. 

12.  Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару:  

Учасник здійснює комплексне обслуговування Замовника, що забезпечує надання повного 

спектра телекомунікаційних послуг міського, міжміського та міжнародного телефонного 

зв’язку відповідно до вимог Закону України «Про електронні комунікації» в діючий 

редакції, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених 

постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку надання послуг із перенесення 

абонентських номерів, затвердженого Рішенням Національної Комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 31.07.2015 № 394 та Питань 

ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, 

затверджених Постановою від 20.04.2022  

 № 30  Національної комісії, що здійснює Державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. 

  Послуги надаються безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 

 Надання безоплатного доступу до служб екстреного виклику: 

o - телекомунікаційних мереж загального користування : ДСНС (101), поліції 

(102), швидкої медичної допомоги (103), аварійної служби газу (104), служби 

екстреної допомоги населенню (112). 

 Учасник повинен забезпечити експлуатацію лінії і усунення пошкоджень від АТС 

Учасника до точки демаркації. Усунення пошкоджень на ділянці від точки демаркації 

до АТС Учасника проводиться по нормативах, встановлених діючими Правилами 

надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова КМУ № 295 від 11 

квітня 2012р.) за рахунок Учасника, але не пізніше однієї доби після отримання 

повідомлення від Замовника.  

 В Учасника закупівлі повинні бути технічні засоби, матеріали та інші ресурси для 

надання телекомунікаційних послуг за адресою розташування Замовника. Вартість 

пропозиції має обов’язково включати всі затрати, в тому числі оренду обладнання. 

 Учасник проводить технологічні та технічні заходи (профілактику, 

технічну підтримку, заміну обладнання і т.д.) для 

забезпечення безперервності надання послуг. 

 Забезпечення постійної технічної підтримки, яка включає постійний моніторинг 

телекомунікаційних каналів зв’язку та діагностику причин відхилення від заданих 

технічних характеристик. Відновлення працездатності телефонної лінії в термін, що 

не перевищує 48 годин. 



 Учасник має бути включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації України та мати відповідні Ліцензії на надання телекомунаційних 

послуг. 

 Учасник несе перед Замовником відповідальність, передбачену ст. 125 Закону України 

«Про електронні комунікації», у разі ненадання або неналежного надання 

телекомунікаційних послуг. 

 Надання послуг до об’єктів зазначених у Таблиці 1. 

 

 

                                    Технічні вимоги щодо надання послуг: 

Найменування 

послуги 

Технічні  вимоги 

Послуги 

стаціонарного 

телефонного зв’язку 

та передачі даних 

(електронні 

комунікаційні 

послуги). 

 

Надання послуги включає: 

1.Послуги телефонного зв’язку. Для надання послуг телефонного зв’язку 

Виконавець організовує (змінює параметри) замовлену кількість ліній 

зв’язку (таблиця 1) від АТС Виконавця до приміщення, в якому необхідно 

підключення (зміна параметрів) послуг телефонного зв’язку та яке 

розташоване за адресою(ми), вказаною(ми) у відповідному замовленні про 

надання/зміну послуг телефонного зв’язку. 

2.Послуги проводового радіомовлення(таблиця 2). 

 

 

 

                                                                                                                                         Таблиця 1 

Перелік адрес та кількість послуг телефонного зв’язку (з поточними параметрами) 

підрозділів Замовника 

№ з/п Область Адреса підключення 
Телефонні 

номери 

Основний, 

паралельний

, додатковий 

Тарифний 

план 

Похвилинний 

облік, так/ні 

1 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7 

26-98-04 Основний  
Граничні 

тарифи 
Ні 

2 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7 

26-95-34 
Основний, 

паралельний  

Граничні 

тарифи 
Ні 

3 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7 

26-91-32 Основний  
Граничні 

тарифи 
Ні 

4 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7 

43-34-02 Основний 
Граничні 

тарифи 
Так 

5 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7 

26-94-31 Основний  
Граничні 

тарифи 
Ні 

6 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7 

26-90-39 Основний  
Граничні 

тарифи 
Ні 

7 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7а 

26-54-84 Основний 
Граничні 

тарифи 
Ні 

8 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7а 

26-54-84 
Основний, 

паралельний 

Граничні 

тарифи 
Ні 



9 Тернопільська 

м. Тернопіль,  

вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7а 

26-57-09 Основний 
Граничні 

тарифи 
Так 

10 Тернопільська 
м. Тернопіль,  

вул. Л. Курбаса,13  
28-19-66 

Основний, 

паралельний 

Граничні 

тарифи 
Ні 

11 Тернопільська 
м. Тернопіль,  

вул. Л. Курбаса,13  
28-19-36 

Основний, 

паралельний 

Граничні 

тарифи 
Ні 

12 Тернопільська 
м. Тернопіль,  

вул. Л. Курбаса,13  
28-18-11 

Основний, 

паралельний 

Граничні 

тарифи 
Ні 

13 Тернопільська 
м. Тернопіль,  

вул. Л. Курбаса,13  
43-33-06 Основний 

Граничні 

тарифи 
Так 

14 Тернопільська 
м. Тернопіль,  

вул. Л. Курбаса,13  
28-18-58 

Основний, 

паралельний  

Граничні 

тарифи 
Ні 

15 Тернопільська 
м. Тернопіль,  

вул. Л. Курбаса,13  
51-10-35 Основний 

Граничні 

тарифи 
Так 

16 Тернопільська 
м. Тернопіль,  

вул. Л. Курбаса,11  
23-19-71 Основний 

Граничні 

тарифи 
Так 

 

 

Таблиця 2 

 

Перелік адрес та кількість послуг радіо (з поточними номерами) підрозділів Замовника 

№ 

з/п 
Область Адреса підключення 

Телефонні 

номери 

Основний, 

паралельний, 

додатковий 

1 Тернопільська 
м. Тернопіль, вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7 
4 радіоточок основна 

2 Тернопільська 
м. Тернопіль, вул. Генерала 

М.Тарнавського, 7а 
2 радіоточок основна 

3 Тернопільська 
м. Тернопіль, вул. Л. 

Курбаса,13 
2 радіоточок основна 

4 Тернопільська 
м. Тернопіль, вул. Л. 

Курбаса,11 
1 радіоточка основна 

 

 

13. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Розрахунки проводяться 

шляхом здійснення оплати Замовником після пред’явлення Виконавцем рахунка на оплату 

Послуг (разом з рахунком надається акт здавання-приймання наданих послуг) або рахунка-

акта на оплату Послуг (при цьому рахунок-акт одночасно є актом здавання-приймання 

виконаних робіт (наданих послуг) за кожний розрахунковий період протягом 10 (десяти ) 

робочих днів з дня, наступного за днем отримання відповідного акту. 

14. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет – 22500,00 грн., місцевий 

бюджет – 22500,00 грн.  

 


