
ОБГРУНТУВАННЯ ДО ЗАКУПІВЕЛЬ: 

Закупівля послуг телефонного зв'язку 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-28-007487-b 

Оператор ТОВ «Сітел» надає доступ до телекомунікаційних мереж 

загального користування 38 (тридцяти восьми) телефонів з номерами: 2002910 

по 2002944, 2004226, 2004227, 2002908. 

Оператор ПрАТ «Датагруп» надає доступ до 1 (однієї) телефонної лінії 

3645529. 

 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-25-001341-b 

Оператор ПАТ «Укртелеком» надає доступ до 3 (трьох) телефонних ліній: 

4556883, 4560924, 4560993. 

А також ПАТ «Укртелеком» забезпечує послугами телефонного зв’язку наші 

відділення: 

 Хмельницьке відділення – 702025, 702026. 

 Житомирське відділення – 421452. 

 Чернігівське відділення – 675200, 675001, 675060, 774333. 

 Вінницьке відділення – 617485, 612365. 

 Тернопільське відділення – 430324, 523550. 

 Кропивницьке відділення – 558272, 551418, 558261. 

 Черкаське відділення – 544155, 544199. 

Розмір бюджетного фінансування визначений відповідно до розрахунку 

кошторису на 2021 рік. 

Розмір очікуваної вартості визначений на підставі статистичних даних 

використання телефонного трафіку за попередній рік та тарифів на телефонні 

розмови. 

Електрична енергія 

Ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-21-011477-c 

 КНДІСЕ – 323 000 кВт/год 

 Вінницьке відділення – 14000 кВт/год 

 Кропивницьке відділення – 10200 кВт/год 

 Тернопільське відділення – 5300 кВт/год 



Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері 

стандартизації. 

Засади функціонування ринку електричної енергії України визначаються 

Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 

2017 року. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем 

розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються 

НКРЕКП. 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до 

кошторису на 2021 рік. 

 

Аутсорсинг друку 

Ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-29-004819-a 

З метою забезпечення належної роботи інституту і відокремлених підрозділів 

виникає потреба в закупівлі послуг аутсорсингу. 

Кількість Обладнання, яке Виконавець поставить в рамках Договору, 

становить 14 одиниць монохромних багатофункціональних пристроїв формату 

А3, А4. 

Очікуваний обсяг друку на весь період дії Договору – 1 680 000 чорно-білих 

копій формату А4. Все обладнання повинно підтримувати програмне 

забезпечення для підключення системи централізованого управління друком. 

Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість предмету закупівлі 

визначені в межах витрат, передбачених на утримання інституту на 2021 рік з 

урахуванням наявної потреби в закупівлі. 

Комплект обладнання для дорожньої лабораторії 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-16-010194-a 

З метою дослідження усіх видів дорожнього покриття  виникає потреба у 

закупівлі комплекту обладнання для дорожньої лабораторії. 

Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість предмету закупівлі 

визначені в межах витрат, передбачених на утримання інституту на 2021 рік з 

урахуванням наявної потреби в закупівлі. 

 


