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

вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4і постанови КМ У від 11.10.2016 №  710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
— підприємців та громадських формувань, його 
категорія:

Вінницький національний аграрний 
університет, ЄДРПОУ 00497236, 

м.Вінниця, вул. Сонячна, 3, Україна, 
21008

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за 
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):

К одД К  021-2015:09320000-8 Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція

Ідентифікатор закупівлі:
ІІА-2022-02-11-001940-а

Найменування структурного підрозділу: Центр адміністративно-господарської роботи та 
виробничої діяльності ВНАУ

Обґрунтування доцільності закупівлі: Переговорна процедура закупівлі застосовується 
замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно п.2 ч.2 статті 40 
Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі така процедура може бути 
застосована у разі відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, 
внаслідок чого договір про закупівлю мойсе бути укладено лише з одним постачальником. 
Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено,, що 
перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним 
комітетом України. Зазначений перелік суб'єктів природних монополій розміщено на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету в установленому порядку. При цьому, 
відповідно до статті 13 вказаного Закону національні комісії регулювання природних 
монополій, зокрема складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність 
яких регулюється відповідно до цього Закону. Згідно зведеного переліку суб’єктІЕ 
природних монополій, розміщеному на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітет) 
України www.amc.gov.ua. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 33649363, відноситься до суб’єктії 
природних монополій у Вінницької області. Враховуючи монопольне становищ* 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» за відсутност 
альтернативи вибору, Замовник укладає договір про закупівлю з КГ 
«ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО», на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закон] 
України «Про публічні закупівлі», а саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть буті 
виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявност 
відсутності конкуренції з технічних причин.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:Теплова енергія ; 
вигляді гарячої води Код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язані 
продукція (закупівля пари та гарячої води для опалення: гуртожитка №1 за адресою вул 
Сонячна 1, гуртожитків 2,4 за адресою вул. Сонячна, 5, гуртожитка №3 за адресою вул 
Комарова 4, буд.11 м. Вінниця) -  переговорна процедура (скорочена).

http://www.amc.gov.ua


1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: теплової енергії повинні 
відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до відповідного 
виду послуг.
2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: Закупівля 
проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням прогнозованих 
показників до кошторису ВНАУ на 2022 рік, фактичних обсягів споживання ВНАУ 
теплової енергії у 2021 році та діючого тарифу на теплову енергію, встановленого 
рішенням № 92 Вінницької обласної ради «Про встановлення коригованих тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води для бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним підприємством 
«Вінницяоблтеплоенерго» умовно-змінна частина одноставкового тарифу на теплову 
енергію для гуртожитків 1,2,4 -  3879,6 грн/Гкал (з ПДВ); для гуртожитка №3 у  3798,28 
грн/Гкал (з ПДВ).

Керівник структурного 
підрозділу Сергій ПРИШЕПА

(ім’я, прізвище)
Ч ’

« 44 »_____ о І _____ 20 ДЯ- р.

контактний телефон
відповідальної особи 0978414851 Світлана ВОЛОШУК

\

Обґрунтування розміру бюджетного призначення розмір бюджетного призначення, 
визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2022 рік, становить 
2 006 420,80 грн. з ПДВ. Тариф за 1 Гкал для гуртожитків 1,2,4 - 3879,6 грн/Гкал (з ПДВ); 
для гуртожитка №3 - 3798,28 грн/Гкал (з ПДВ), та за 1м3-15,096 грн./м . Заплановано в 
бюджетному запиті -  496, Гкал.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 006 420.80 грн. з ПЛВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмету 
закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275

Найменування послуги Кількість, Гкал Ціна, гри. Очікувана 
вартість, грн.

1 2 3 4

Гаряче водопостачання 150 3879,6 809836,80
60 3798,28

Т еплопостачання 250 3879,6 1125084,00
45 3798,28

Підігрів холодної води 4736,35 15,096 71500,00
УСЬОГО: /  2 006 420,80

Економіст IIкат. Юлія КУЧУРІКОВА /./
(ім’я, прізвище) //' (підпис)


