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

предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4 і 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):

Електрична енергія (код національного 
класифікатора України Д К  021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» — 09310000-9 
«Електрична енергія»).

Ідентифікатор закупівлі:
ІІА-2021-08-18-002302-С

Найменування структурного підрозділу: Центр адміністративно-господарської роботи та 
виробничої діяльності.
Обгрунтування доцільності закупівлі: для задоволення потреб у споживанні активної електричної 
енергії об’єктів Замовника (адміністративні споруди).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Постачання електричної 
енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:
- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 №  310;
- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 №  309;
- Законом України від 13.04.2017 №  2019-УІП «Проринок електричної енергії»;
- Правшами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної 
комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 №  312.
Місце поставки товару: на меж і балансової належності між оператором системи розподілу та 
споживачем.
Точки розподілу електричної енергії знаходяться за адресами:
1. м. Вінниця, вул. Сонячна, буд. 1;
2. м. Вінниця, вул. Сонячна, буд. За;
3. м. Вінниця, вул. Сонячна, буд. 3;
4. м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 36;
5. м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 3;
6. м. Вінниця, вул. Сонячна, зем. діл. кадастр, номер 0510100000:02:107:0006;
7. м. Вінниця, вул. Стрілецька, зем. діл. 7 кадастр, номер 0510136300:01:016:0010;
8. м. Вінниця, вул. А. Первозванного, зем. діл. кадастр, номер 0510136600:02:072:0028;

9. вул. Лісова. З, с-. Селище, Тиврівськийрайон, Вінницька область;
10ж. Вінниця, вул. Сонячна, буд. 5;
Послуги з передачі та розподілу електричної енергії: До ціни пропозиції учасник зобов’язаний 
включити витрати на послуги з передачі електричної енергії за регульованим тарифом
Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Споживачем/Замовником самостійно 
безпосередньо оператору системи розподілу відповідно до договору про надання послуг з розподілу, 
укладеним між  оператором системи розподілу та Споживачем/Замовником. До ціни пропозиції 
учасник не включає послуги з розподілу електричної енергії.

Приймання - передача електричної енергії, поставленої Постачальником та прийнятої 
Споживачем/Замовником у  звітному місяці, оформлюється шляхом підписання уповноваженими 
особами Сторін щомісячних актів приймання-передачі.
Вимоги щодо якості електричної енергії: Параметри якості електричної енергії в точках 
приєднання Споживача у  нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, 
визначеним у  ДС ТУ  £УУ 50160:2014.Характеристики напруги електропостачання в електричних 
мережах загального призначення (ЕИ 50160:2010, ЮТ).



Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку 
розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Керівник структурного / і  \ р / і
підрозділу С.Л. Прищепа _________ (  Л ) /

(П.І.П.) ипіїтис)

«  Х ї ї  »  ________ 2 0 X 1  Р -

контактний телефон
відповідальної особи_+380 (67) -720-16-19 Михальчишин А.Г.)

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розм ір бю дж ет ного призначення, 
визначений відповідно до розрахунку кош т орису на 2021 рік, ст ановит ь 2 256 327 грн з
ПЖ
Очікувана вартість предмета закупівлі: 600 ООО грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

№п/п Найменування товару
Одиниця

виміру Кількість
Тариф (ціна) 
за одиницю з 

ПДВ (грн.)

Сума з ПДВ 
(грн.)

1 Послуги активної електричної енергії кВт*год 200 000 3,00 600 000

УСЬОГО: 600 000 грн.

Економіст I I  кат. О.П. Ж орняк
(П.І.П.)


