
Бездротові точки доступу
(Тип 1 - 7 шт., Тип 2 - 40 шт., Тип 3 - 4 шт.) ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"–                          (32510000-1) Бездротові 

телекомунікаційні системи
02.02.2022р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 
очікуваної вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури 

закупівель

1. ID номер:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-003568-b

2. Предмет закупівлі

Бездротові точки доступу (Тип 1 - 7 шт., Тип 2 - 40 шт., Тип 3 - 4 шт.) 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Закупівля бездротових точок доступу передбачена в межах побудови локальної мережі в 
прміщення міської ради з метою об'єднання комп'ютерів, ноутбуків і інших абонентських 
пристроїв в одну групу для обміну інформацією, файлами, спілкування, спільного 
використання наявних ресурсів і так далі.

Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, 
умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені 
існуючими міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними 
європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними 
європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та 
правилами вживаються у значенні «…. «або еквівалент». Також всі посилання у цій 
документації на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 
характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 
патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у 
значенні «…. «або еквівалент».»

 4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 590000,00 грн. з ПДВ і визначена 
відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 
(затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку та 
комерційної пропозиції. Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 
Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі 
товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. 
Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-003568-b

