
                                                            Протокол № 16 

засідання тендерного комітету 

Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

 

м. Київ                                                                                                                    «_29_» березня 2021 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова тендерного комітету: 

Телегєєв Геннадій Дмитрович зав. відділу, с.н.с. 

Заступники голови тендерного комітету:  

Купріненко Ірина Миколаївна провідний інженер. 

Члени  тендерного комітету: 

Потягайло Андрій Любомирович с.н.с., к.б.н. 

Секретар тендерного комітету: 

Санченко Ольга Миколаївна пров. інженер  

Всього: _4_  особи 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Прийняття рішення про закупівлю шляхом застосування переговорної процедури закупівлі 

(скороченої) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) послуги з 

передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні послуги), а також послуги, пов’язані 

технологічно з телекомунікаційними послугами «Код ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних  (послуги з передавання даних і повідомлень 

(телекомунікаційні послуги), а також послуги, пов’язані технологічно з телекомунікаційними 

послугами)».   

2. Оприлюднення змін до Річного плану закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Прийняття рішення про закупівлю шляхом застосування переговорної процедури закупівлі 

(скороченої) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) послуги з 

передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні послуги), а також послуги, пов’язані 

технологічно з телекомунікаційними послугами «Код ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних  (послуги з передавання даних і повідомлень 

(телекомунікаційні послуги), а також послуги, пов’язані технологічно з телекомунікаційними 

послугами)» на січень-грудень 2021 р. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д. повідомив, що відповідно до п.1) частини 1 

статті 3 Закону цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 

1,5 мільйона гривень. Замовник обирає процедуру закупівлі з переліку, який закріплений у 

частині 1, частині 2 статті 13 Закону. 

Згідно з попередніми перемовами з представниками відділу збуту Публічне акціонерне 

товариство «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766, 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18, 

тел. . (044) 235-00-01; тел./факс (044) 234-39-58), сума договору на закупівлю «Код ДК 021:2015: 

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних  (послуги з передавання даних і 

повідомлень (телекомунікаційні послуги), а також послуги, пов’язані технологічно з 

телекомунікаційними послугами)» становить 75600,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч шістсот 

гривень 00 копійок) з ПДВ (спеціальні кошти). Тариф згідно Додатку до договору (додається).  

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої 

статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі": 

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 

відсутність конкуренції з технічних причин; 

ПАТ «Укртелеком» надання указаних послуг здійснюється в цілодобовому режимі 

(365/24/7) і не допускає можливості припинення та зміни Оператора, який забезпечує доступ до 

міжміського та міжнародного зв'язку . Призупинення надання послуг призведе до зупинки 



зв’язку та обробки інформації; припинення обміну інформацією в мережі передачі даних, 

порушення роботи загальної мережі Інституту; зміни номерного ресурсу та вірогідної 

необхідності побудови нових каналів зв’язку, що не може бути виконано в короткий термін, 

потребує тривалого часу, залучення відповідних спеціалістів та значних матеріальних 

асигнувань; погіршення зв’язку, що зашкодить ефективному виконанню поставлених перед 

Інститутом завдань; додаткових видатків; можливого виникнення проблем технічного характеру, 

пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням мережі. Технічні можливості Оператора ПАТ 

«Укртелеком» дають змогу у повній мірі забезпечити надійним та стійким обміном інформацією 

в мережі передачі даних. Крім того, лінійно-кабельні споруди, телекомунікаційне обладнання та 

з’єднувальні лінії знаходяться на балансі Укртелекома, для запобігання в подальшому 

несумісності існуючих технічних рішень, що застосовуються в повсякденній діяльності 

Інституту, які можуть бути запропоновані іншими Операторами, що призведе до виникнення 

несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням, для забезпечення 

раціонального та ефективного використання державних коштів, виникла необхідність закупівлі 

вказаних вище послуг в Оператора ПАТ «Укртелеком» відповідно до абз. 3 п. 2 ч.2 ст. 40 розділу 

VIІ Закону України «Про публічні закупівлі». Переговорна процедура закупівлі застосовується 

замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені 

чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з 

технічних причин. Зупинка або припинення закупівлі комплексу зазначених послуг у ПАТ 

«Укртелеком» може призвести до невиконання покладених на Інститут завдань. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д., запропонував проголосувати за затвердження 

прийняття рішення про «Код ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних  (послуги з передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні послуги), а також 

послуги, пов’язані технологічно з телекомунікаційними послугами)» 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 

«проти»*) 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. 

відділу, д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. с.н.с., к.б.н. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. 

провідний інженер  

«ЗА» 

* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з 

цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за». 

СЛУХАЛИ: 

2. Оприлюднення змін до Річного плану закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель. 

        Слухали голову тендерного комітету Телегєєва Г.Д. який проінформував присутніх, що на 

виконання вимог статті 4 Закону є необхідність оприлюднити зміни до Річного плану закупівель 

на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих 

днів з дня його затвердження. Відповідальна за виконання цієї норми Закону є секретар 

тендерного комітету Санченко О.М. 

          Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д. запропонував проголосувати за оприлюднення 

змін до Річного плану закупівель на 2021 р. на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за,  

«проти» «утримався») 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. відділу,  

д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  «ЗА» 



Купріненко І.М. провідний інженер 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. с.н.с., к.б.н. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. провідний 

інженер  

«ЗА» 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести переговорну процедуру закупівлі «Код ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних (послуги з передавання даних і повідомлень 

(телекомунікаційні послуги), а також послуги, пов’язані технологічно з телекомунікаційними 

послугами)» на  січень– грудень  2021 р. шляхом застосування переговорної процедури закупівлі 

скороченої відповідно до Закону. 

2. Секретарю тендерного комітету Санченко О.М. оприлюднити зміни до Річного плану 

закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 

п’яти робочих днів з дня його затвердження. 

 

Заступник голови тендерного комітету    

провідний інженер                                              ___________        Купріненко І.М. 

 

Член тендерного комітету с.н.с., к.б.н.              ___________        Потягайло А.Л. 

 

 

Голова тендерного комітету  

зав. відділу, с.н.с.                                                     ___________     Телегєєв Г.Д.  

                                                                                       підпис, м.п. 

 

Секретар тендерного комітету 

пров. інженер                                                         ___________        Санченко О.М.  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=35.30.1

