ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол тендерного комітету
ДП «Укрсервіс Мінтрансу»
від «22» жовтня 2021 року № 3

ОБҐРУНТУВАННЯ
конкурентної процедури закупівель, технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі «Система відеоконференцзв’язку (ВКЗ) з програмним
забезпеченням (Впровадження системи відеоконференцзв'язку в
адміністративній будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект
Перемоги,14, за рахунок побудови системи візуалізації та звуку конференц
залів і кімнат переговорів та інтеграції з зовнішніми системами
відеоконференцзв'язку мультисервісних комунікацій)
(ДК 021:2015 –32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу з
приймальним пристроєм»)», очікуваної вартості закупівлі
Замовник: ДП «УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ».
Код ЄДРПОУ: 30218246.
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14.
Категорія Замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами,
організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 закону України
«Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або
територіальної громади (одержувач бюджетних коштів (пункт 3 частини 1 статті 2
закону України «Про публічні закупівлі»)).
Джерело фінансування: спеціальний фонд бюджету – субвенція. Бюджетна
програма 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України».
Обґрунтування конкурентної процедури закупівель: Відкриті торги з
публікацією англійською мовою (п.1 ч.1 ст.3, ч.3 ст.10, ч.1 ст.20 закону України
«Про публічні закупівлі»).
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-19-016558-c.
ID: 7e6b3c658c0f4eabb4a10f405a81721c.
Предмет закупівлі: Система відеоконференцзв’язку (ВКЗ) з програмним
забезпеченням (Впровадження системи відеоконференцзв'язку в адміністративній
будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,14, за рахунок
побудови системи візуалізації та звуку конференц залів і кімнат переговорів та
інтеграції з зовнішніми системами відеоконференцзв'язку мультисервісних
комунікацій) (ДК 021:2015 –32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу
з приймальним пристроєм»).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
На виконання Окремого доручення Міністерства інфраструктури України,
ДП «УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ» підготовлено Технічне завдання до обладнання з
програмним забезпеченням (1 система: 294 одиниць) (Додаток 3 Тендерної
документації, затвердженої Тендерним комітетом ДП «УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ»
19.10.2021 (протокол № 2)), яке планується придбати через відкриті торги.
Закупівля обладнання з програмним забезпеченням дозволить в подальшому:
забезпечити розвиток корпоративної системи комунікацій в адміністративної
будівлі Міністерства інфраструктури України на базі впровадженої системи

уніфікованих комунікацій та відеоконфернц зв'язку; забезпечити керівництво та
працівників апарату Мінінфраструктури сучасними засобами зв’язку в режимі
реального часу; сприятиме підвищенню ефективності роботи керівництва та
працівників апарату Мінінфраструктури; забезпечить зменшення вартості
міжміських і міжнародних переговорів у порівнянні з традиційною телефонією за
рахунок цифрування і наступної компресії (стиснення) голосового потоку, що
дозволяє знизити собівартість послуги; прискорити прийняття управлінських
рішень, за рахунок можливості залучення додаткових експертів в режимі реального
часу з ефектом присутності; забезпечити відсутність потреби керівництва та
працівників апарату Мінінфраструктури виїжджати у відрядження на проведення
різних заходів та нарад за межі адміністративної будівлі Мінінфраструктури, тощо.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана
вартість предмета закупівлі – 57 208 578, 00 грн., з ПДВ, визначена із
застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета
закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, методом порівняння
ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, отриманих за
результатом моніторингу, проведеного фахівцями підприємства. Очікувана
вартість предмета закупівлі тотожна розміру бюджетного фінансування,
визначеного Планом заходів, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів за
КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної
стратегії України» на 2021 рік. Зазначений План заходів, затверджено Заступником
Міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації (20.08.2021) та погоджено Міністерством фінансів
України (лист Мінфіну
вих. № 25010-16-5/28144 від 14.09.2021).
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