
Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості 
предмета закупівлі : 

ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів 

(Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового 
доступу до Інтернету) 

 

 - Лот №1 ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів ( Послуги з підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету 
с.Зелений Клин), орієнтована сума 227 040,00 грн ( субвенція з державного бюджету);. 
 

 

  -Лот №2 ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів ( Послуги з підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету 
с.Зелений Яр, орієнтована сума 32 000,00 грн ( субвенція з державного бюджету); 
 

  -Лот №3 ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів ( Послуги з підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету 
с.Новогеоргіївка), орієнтована сума 210 000,00 грн( субвенція з державного бюджету); 
 

  -Лот №4 ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів ( Послуги з підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету 
с.Новоіванівка), орієнтована сума 199 200,00 грн( субвенція з державного бюджету); 
 

 - Лот №5 ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів ( Послуги з підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету 
с.Новосергіївка), орієнтована сума 368 544,00 грн( субвенція з державного бюджету - 250 

000,00 грн та кошти місцевого бюджету -118 544,00 грн) 
 

  -Лот №6 ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів ( Послуги з підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету с.Піски), 
орієнтована сума 210 000,00 грн ( субвенція з державного бюджету); 
 

- Лот №7 ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів ( Послуги з підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету 
с.Шевченко), орієнтована сума 177 408,00 грн ( субвенція з державного бюджету). 

 

 

1. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

2. Ідентифікатор закупівлі- UA-2021-08-10-001965-c 

3. Строк надання послуг: до 20.12.2021 року. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 424 192,00 грн. 

5. Обсяг та місце надання послуг:  

Лот № 1: Місце надання послуг - 10. Інші заклади культури Сільський клуб с. Зелений Клин, 
вул. Паркова, 1 DQ1408081 

    (вказати адреси закладів соціальної інфраструктури в населеному пункті) 
Обсяг надання послуг – 1 послуга. 
Лот № 2:  



Місце надання послуг - 10. Інші заклади культури Сільський клуб с. Зелений Яр, вул. 
Маліновського, 18  DQ1408087 

(вказати адреси закладів соціальної інфраструктури в населеному пункті) 
Обсяг надання послуг – 1 послуга. 
Лот № 3: 
Місце надання послуг - 10. Інші заклади культури Сільський клуб с. Новогеоргіївка, вул. 
Українська,37-а DQ1408084(вказати адреси закладів соціальної інфраструктури в населеному 
пункті) 
Обсяг надання послуг – 1 послуга. 
Лот № 4: 

Місце надання послуг -  1 Середня освіта Новоіванівська філія І-ІІ ступенів с. Новоіванівка 
вул. Одеська, 1    5414.  
2.Дошкільні навчальні заклади Новоіванівський заклад дошкільної освіти №9 "Малятко" 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області с. Новоіванівка вул. 
Шевченко, 4    45101 . 
3. Бібліотеки Новоіванівська сільська бібліотека-філія с. Новоіванівка вул. Одеська, 8 
DW1408 477.  

4.Інші заклади культури Новоіванівський сільський будинок культури с. Новоіванівка вул. 
Одеська, 6  DQ14080 79  
5.Первинна мед. допомога Новоіванівський ФАП с. Новоіванівка вул. Одеська, 8            
(вказати адреси закладів соціальної інфраструктури в населеному пункті) 
Обсяг надання послуг – 1 послуга. 
Лот № 5: 
Місце надання послуг -     1. Середня освіта Новосергіївська філія І-ІІ ступенів с. 
Новосергіївка вул. Центральна, 3  5401 

 3. Дошкільні навчальні заклади Новосергіївський заклад дошкільної освіти №11 
"Джерельце" Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області с. 
Новосергіївка вул. Центральна, 35  45108 

 8. Бібліотеки Новосергіївська сільська бібліотека-філія с. Новосергіївка вул. Центральна, 3 
DW1408 480 

 10. Інші заклади культури Новосергіївський сільський будинок культури с. Новосергіївка 

вул. Центральна, 32 DQ1408082 (вказати адреси закладів соціальної інфраструктури в 
населеному пункті) 
Обсяг надання послуг – 1 послуга. 
Лот № 6: 
Місце надання послуг -   1. Середня освіта Пісківська філія І-ІІ ступенів с. Піски, вул. 
Центральна, 44-б  5410 

 3. Дошкільні навчальні заклади Пісківський заклад дошкільної освіти №12 "Краплинка" с. 
Піски, пл. Кобзаря, 12  45097  
10. Інші заклади культури Сільський будинок культури с. Піски, вул. Центральна, 46   

DQ1408083 

 8. Бібліотеки Пісківська сільська бібліотека-філія (Баштанський р-н) с. Піски, вул. 
Центральна, 46 DW1408482 

 6.Первинна мед. допомога Пісківський ФАП с. Піски, пл.Кобзаря, 19 

Обсяг надання послуг – 1 послуга. 
Лот №:7 

Місце надання послуг - 10. Інші заклади культури Сільський клуб     
с.Шевченко,вул.Лугова,4 DQ1408086 (вказати адреси закладів соціальної інфраструктури в 
населеному пункті) 
Обсяг надання послуг – 1 послуга. 
 

 

 



Технічне завдання 

та вимоги до послуг 

 

Замовник торгів: Баштанська міська рада 

 

1. Телекомунікаційні послуги з надання доступу до Інтернету (далі - послуги) надаються 
відповідно до вимог законодавства, Правил надання та отримання телекомунікаційних 
послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074), та інших нормативно-правових актів та 
забезпечують цілодобове надання у користування та обслуговування каналів передачі даних 
на всіх вузлах телекомунікаційної мережі. 
2. Усе обладнання, зокрема кабелі до інтерфейсу локального мережевого обладнання вузлів 
телекомунікаційної мережі, надається, встановлюється та налагоджується виконавцем у 
рамках договору надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до 
широкосмугового доступу до Інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенції. 
3. Організація надання послуги передбачає можливість збільшення пропускної здатності 
каналів доступу до Інтернету залежно від потреб замовника, що має бути предметом окремих 
домовленостей сторін. 
4. Виконавець забезпечує можливість з’єднання кінцевого обладнання замовника з 
Інтернетом з використанням адрес IPv4 . 
5. Виконавець забезпечує надання статичної зовнішньої ІР-адреси кожному закладу 
соціальної інфраструктури. 
6. Виконавець забезпечує підготовку каналу та підключення без сплати замовником 
додаткових коштів і потреби купувати додаткове обладнання. 
7. На ділянках телекомунікаційної мережі виконавця, що використовується для надання 
послуг, не допускається застосування радіотехнологій. 
8. Умови надання послуги передбачають безлімітний доступ до Інтернету, що не обмежує 
обсяг передавання та приймання даних. 
9. Запланована недоступність послуг - до 8 годин на місяць; аварійна недоступність послуг - 
48 годин на місяць. 
Виконавець забезпечує можливість використання послуг з доступу до Інтернету для 
персоналу та відвідувачів закладів соціальної інфраструктури за допомогою мережі Wi-Fi у 
частотах 2,4 та 5 ГГц. 
Виконавець використовує безпроводовий маршрутизатор з розрахунку не більше одного 
маршрутизатора на один заклад соціальної інфраструктури. 
10. Виконавець приймає звернення (повідомлення) замовника цілодобово, без перерв та 
вихідних телефоном та на електронну адресу виконавця. 
11. Звернення (повідомлення) замовника повинно обов’язково містити найменування 
замовника, ім’я, прізвище, контактний телефон особи, що звертається, найменування та 
місцезнаходження закладу соціальної інфраструктури, в якому виникла проблема з наданням 
послуги; причину звернення. 
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