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16.01.2021 року Івано-Франківським національним медичним університетом 

було оголошено переговорну процедуру (скорочену) на закупівлю послуг  

телефонного зв’язку на об’єктах ІФНМУ 3 Лоти: 1 Лот - Послуги телефонного 

зв'язку для телефонних номерів 22-хх-хх, 51-хх-хх, 53-хх-хх, 54-хх-хх, 55-хх-хх, 

58-хх-хх, 75-хх-хх, 78-хх-хх, 89-хх-хх; 2 Лот - Послуги телефонного зв'язку для 

телефонних номерів 52-хх-хх; 3 Лот - Послуги телефонного зв'язку для 

телефонних номерів 59-хх-хх, код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 

- 64210000-1- Послуги телефонного зв’язку та передачі даних. 

Підстава для застосування переговорної процедури (скороченої) – відсутність 

конкуренції з технічних причин.  

Оператори займають домінуюче становище на ринку послуг стаціонарного 

телефонного зв’язку в межах власних мереж. Лінійно-кабельні споруди, 

телекомунікаційне обладнання знаходиться на балансі Учасників. Надані 

Учасниками телефонні міські номери належать до власного номерного ресурсу 

вказаних операторів, працюють практично з моменту створення ІФНМУ, 

занесені в численні довідники, що унеможливлює їх безперешкодну заміну на 

іншу номерну ємність. Оператори забезпечують безвідмовну роботу каналів 

зв'язку ІФНМУ, цілодобову технічну підтримку, оповіщення щодо можливих 

порушень функціонування мережі зв'язку, профілактичних робіт та виїзд бригад 

для виконання ремонту. Надання телекомунікаційних послуг здійснюється в 

цілодобовому режимі і не передбачає можливості припинення та зміни 

операторів телекомунікацій для отримання вищезазначених послуг. Зміна 

існуючих Операторів на інших можливих операторів телекомунікацій призведе 

до таких негативних наслідків як: необхідність побудови нових каналів зв’язку, 

що не може бути виконано в короткий термін; зміни номерного ресурсу і номерів 

телефонів, які внесені у довідкову та технічну документацію, бланкову 

продукцію; переривання зв'язку, що в свою чергу призведе до затримки 

виконання завдань, які покладаються на ІФНМУ, а також до додаткових витрат 

коштів, в тому числі на видання нових телефонних довідників; значних витрат 

коштів на придбання нових номерів у іншого оператора телекомунікацій і 

будівництво нової кабельної мережі; необхідності оренди або придбання нового 

каналоутворюючого обладнання для доведення нових телефонних номерів до 

об’єктів ІФНМУ; виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з 

експлуатацією та обслуговуванням. 

Враховуючи обставини відсутності конкуренції на відповідному ринку, договір 

про закупівлю може бути укладено лише з одним оператором за відсутності при 

цьому альтернативи необхідно застосувати переговорну процедуру закупівлі за 

скороченою формою відповідно до п.2 ч.2, ч. 4, ч 5, ч. 6, ч.7 ст.40 Закону України 

«Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року в редакції Закону № 114-

ІХ від 19.04.2020 р 

Очікувана вартість закупівля становить 179 058,00грн. з ПДВ, розрахована згідно 

розміру бюджетного призначення.  


