
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання
державних коштів»(зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний  код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань: Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина», м. Івано-Франківськ, 
вул. Грушевського, 21, 76004, код ЄДРПОУ:13641427.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду Єдиним закупівельним словником( у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного  лота) та
назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі  і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності): ДК 021:2015 (64220000-4) телекомунікаційні послуги, крім послуг
телефонного зв’язку і передачі даних» - телекомунікаційні послуги з надання сервісної
ємності у смузі 2,5Мбіт/с на супутнику «AMOS-7» з частотою прийому 12410,5 MHz.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-15-002837-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Івано-Франківське  обласне  телебачення  “Галичина”  здійснює  телевізійне  мовлення  на
підставі ліцензії НР №01015-м Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення.  В
даній  ліцензії   містяться  докладні  наступні  характеристики:  Супутник  -  супутниковий
ретранслятор AMOS-7, - орбітальна позиція: 4,0 градуси західної довготи - частота прийому:
12410,5 MHz - символьна швидкість: 20833  Ксим./сек., коефіцієнт корекції помилок FEC)
-7/8,   поляризація:  горизонтальна  (H),  умови  розповсюдження  програм  –  у  відкритому
вигляді,вид мовлення – DVB-S, що може бути забезпечено лише ТОВ «Інсатком» (ЄДРПОУ
43111473, 04060, м. Київ, вул. Вавілових, буд. 15).

Із представлених на розгляд ТОВ "Інсатком" документів, сервісна ємність супутникового
ретранслятора «AMOS-7» (орбітальна позиція: 4 градуси західної довготи, частота прийому:
12410,5 MHz) належить ТОВ «Інсатком» (ЄДРПОУ 43111473, 04060, м. Київ, вул. Вавілових,
буд. 15).

Отже, дане підприємство є єдиним можливим постачальником даної послуги, у зв’язку з
чим відсутня конкуренція на відповідному ринку даних послуг.

Тому керуючись п. 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі».
(далі  –  Закон),  а  саме відсутності  конкуренції  (у  тому  числі  з  технічних  причин)  на
відповідному  ринку,  внаслідок  чого  договір  про  закупівлю  може  бути  укладено  лише  з
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, тендерним комітетом Івано-
Франківського  обласного  телебачення  «Галичина»  прийняте  рішення  про  застосування
переговорної (скороченої) процедури щодо закупівлі  послуги з надання сервісної ємності у
смузі 2,5Мбіт/с на супутнику «AMOS-7» з частотою прийому 12410,5 MHz.
5. Обґрунтування розміру бюджетного  призначення :

Розмір бюджетного призначення складає 2 640 000,00 гривень (два мільйони шістсот сорок
тисяч грн. 00 коп.)  з ПДВ. Розрахунок вартості зроблено на підставі  оплачених та наданих
послуг Учасником  торгів у 2020 році та індексу інфляції. 
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана  вартість  предмета  закупівлі  складає  2 640 000,00  гривень  (два  мільйони
шістсот сорок тисяч гривень 00 коп.)  з ПДВ   згідно протоколу проведення переговорів від
15.01.2021р. між представниками ОТБ «Галичина та ТОВ "Інсатком" і  розрахунку ціни, яку
подав даний Учасник торгів.


