ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу із визначення переможця виконавця-послуг
з доступу до мережі Інтернет по гуртожитках КНУБА
02.07.2015 року о 10 год. 00 хв. в каб.226 головного навчального корпусу КНУБА
відбудеться конкурс із визначення переможця виконавця-послуги з доступу до мережі
Інтернет гуртожитків Університету за адресами: м.Київ, вул. М.Кривоноса, 4, м.Київ, вул.
М.Кривоноса, 6, м.Київ, просп. Червонозоряний,10, м.Київ, вул.Волинська, 9/21, м.Київ,
вул.Волинська, 11/14, м.Київ, вул Освіти, 5, м.Київ, вул.Освіти, 7.
Для участі в конкурсі комерційна пропозиція підписана уповноваженою особою та
скріплена печаткою юридичної особи або фізичної особи-підприємця (у разі наявності)
подається до 01.07.2015 року 10 год. 00 хв. в каб.226 головного навчального корпусу
КНУБА.
До участі в конкурсі не допускаються комерційні пропозиції, що були отримані після
закінчення кінцевого терміну їх подання.
Комерційна пропозиція повинна містити інформацію щодо дійсних тарифних
планів. До комерційної пропозиції додаються оформлені належним чином* копії
наступних документів:
- заява щодо участі в конкурсі за формою, що додається (додаток №1);
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи-підприємця)
або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- довідка з Державної служби статистики України із зазначенням видів діяльності за
КВЕД-2010;
- статут;
- ліцензія на право провадження господарської діяльності;
- свідоцтво про реєстрацію платника податку або витяг з відповідного реєстру
платника податку;
- письмове підтвердження із Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації про внесення до реєстру
операторів,провайдерів телекомунікацій;
- типовий договір із студентом;
- довідка в довільній формі про відповідність технічному завданню (додаток №2)
За більш детальною інформацією з приводу конкурсу звертатися до начальника
договірного відділу Герасименко Дарії Сергіївни за тел. (044) 248-30-42.
Розгляд комерційних пропозицій відбудеться 02.07.2015 року о 10 год. 00 хв. в каб.
226 головного навчального корпусу КНУБА.
* Копії документів надані в складі комерційної пропозиції учасника повинні містити рукописний підпис
уповноваженої посадової особи учасника із зазначенням посади, прізвища, ініціалів і дати підпису, а також
відбиток печатки (у разі наявності) та запис «Згідно з оригіналом» (п.5.26., 5.27 ДСТУ 4163-2003 «Вимоги
щодо оформлення документів»). Крім того, учасник може прошити копії вищевказаних документів та
завірити їх вищеописаним способом (рукописний підпис уповноваженої посадової особи учасника із
зазначенням посади, прізвища, ініціалів і дати підпису, відбиток печатки (у разі наявності) та запис «Згідно з
оригіналом») на звороті останньої сторінки із зазначенням кількості пронумерованих та прошитих аркушів.
Усі документи (довідки, інформаційні довідки, листи тощо), які складаються безпосередньо учасником
– повинні бути надані на фірмовому бланку та містити: № та дату, посаду, прізвище, ініціали та підпис
уповноваженої особи, який скріплюється печаткою підприємства (у разі наявності).
Документи, що не передбачені законодавством для Учасників, не подаються ними у складі комерційної
пропозиції. При цьому, Учасник повинен зазначити у довідці, поданій в довільній формі, підстави неподання
таких документів у складі пропозиції з посиланням на нормативно - правові акти чинного законодавства
України.

Додаток №1
Київського національного університету
будівництва і архітектури"
проспект Повітрофлотський, 31 ,
м. Київ, 03680
Щодо участі в конкурсі
ЗАЯВА
_________________________________ подає комерційну пропозицію для
(П.І.Б./найменування)
участі у конкурсі на укладення договору з Київським національним університетом
будівництва і архітектури (далі–КНУБА) щодо
_____________________________________________________________.
(предмет закупівлі)
Відомості про учасника конкурсу:
місце проживання (місцезнаходження): ________________________.
ідентифікаційний номер (код): ____________________.
поточний рахунок: _______________.
телефон: ________________.
e-mail: ________________.
Достовірність відомостей, поданих для участі у конкурсі підтверджуємо.

_____________________
(найменування посади)

________________
(особистий підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Додаток №2
Основні терміни та визначення:
Виконавець – постачальник послуг зв’язку (Інтернет-провайдер), що легально працює на
території України та має всі необхідні дозволи та ліцензії.
Послуга – послуга доступу до мережі Інтернет через канал з гарантованою швидкістю
передачі даних.
Вимоги до учасників конкурсу для визначення виконавця-послуг для гуртожитку
КНУБА:
1. Виконавець має відповідати вимогам ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» та
іншого чинного законодавства України, мати відповідні дозвільні документи.
2. Виконавець повинен мати досвід роботи з аналогічними підприємствами та
користувачами не менше 3 років.
3. Послуга має надаватися 24 години на добу, 7 днів на тиждень, за виключенням перерв
для проведення аварійних робіт та перерв, що викликані поламкою обладнання, а також
необхідністю проведення профілактичних робіт.
4. Час поновлення надання послуги у випадку несправності обладнання або кабелю не
більше чотирьох годин з моменту поінформування Виконавця послуги.
5. Виконавець повинен володіти власними швидкісними кабельними мережами (MAN) в
м. Києві.
6. Виконавець повинен володіти підключенням до точки обміном трафіком UA-IX зі
швидкістю не менше 10 Гбіт/с.
7. Виконавець має власним коштом підвести до гуртожитку волоконно-оптичний кабель з
швидкістю передачі даних не менше 1 Гбіт/с.
8. Виконавець повинен мати можливість забезпечення підключення кінцевого користувача
на швидкості 100 Мбіт/с.
9. Кількість втрачених пакетів в мережі Виконавця не має перевищувати 1% (у розрахунку
за місяць).
10. Затримка пакетів у мережі Виконавця не повинна перевищувати 100 мс.
11. Виконавець має володіти власною службою підтримки (з багатоканальним
телефонним доступом), що працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Консультації
службою підтримки користувачів по телефону повинна здійснюватися безкоштовно.
12. Виконавець повинен надати кінцевим користувачам широкий діапазон тарифних
планів, що відповідають ринковим умовам сьогодення.
13. Виконавець повинен запропонувати незахищеним категоріям громадян пільговий
(бажано безкоштовний) тарифний план.
14. Первинне підключення кінцевого користувача має бути здійснено безкоштовно.
15. Виконавець має володіти мережею пунктів (та/або мати можливість приймати платежі
через платіжні термінали) прийому оплати від користувачів.

